
Internationale initiatieven Vrouw en synode 
 

Met het project ‘Zij heeft een verhaal’ voelt het Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV) zich verbonden 

met initiatieven van andere katholieke vrouwenorganisaties, zowel in Europa als wereldwijd. 

Daarnaast zien we dat in verschillende landen in bisdommen waar bisschoppen weigeren c.q. zeer 

terughoudend zijn om deel te nemen in het door de paus gewenste ‘synodale proces’, vrouwen, 

maar soms ook mannelijke ‘leken’, daartoe het initiatief nemen. Het is onmogelijk daarvan een 

compleet overzicht te geven. Hier volgen enkele voorbeelden. Daaronder organisaties die, net als 

het NKV, lid zijn van Andante, Europese Alliantie van katholieke vrouwenorganisaties. 

Duitsland: 

*Katholischer deutscher Frauenbund (KDFB): bij zijn laatste Algemene Ledenvergadering hebben de 

afgevaardigden een duidelijk standpunt laten horen ten aanzien van de Bisschoppensynode: 

https://www.frauenbund.de/presse/synodale-kirche-geht-nur-mit-frauen/ Deze organisatie maakt 

zich trouwens al vele jaren sterk voor de wijding van vrouwen tot diaken. Daartoe heeft de KDFB het 

Netzwerk Diakonat der Frau in het leven geroepen: https://diakonat.de/startseite. Inmiddels hebben 

al vele vrouwen die zich tot het ambt van diaken geroepen voelen, een vierjarige opleiding gevolgd. 

‘Zodat zij alvast klaar staan, wanneer een sacramentele wijding van vrouwen in dit kerkelijk ambt 

(eindelijk) mogelijk wordt’. In samenwerking met de kfd en het ZdK (zie hieronder) wordt ieder jaar 

op 29 april, de feestdag van Catharina van Siëna, de ‘Tag der Diakonin’ gevierd met een grote 

landelijke bijeenkomst en met kleinere op andere plaatsen. Afhankelijk van de opstelling van de 

plaatselijke bisschop, gebeurt dat veelal in en rondom een kerk. 

*Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd): Net als de KDFB ijvert de kfd al heel lang voor 

veranderingen binnen de RK Kerk wat betreft de positie van vrouwen. https://www.kfd-

bundesverband.de/pressemitteilung/wir-erwarten-positive-signale-fuer-die-zukunft-unserer-kirche/  

Deze twee lidorganisaties van Andante zijn nauw betrokken bij het synodale proces dat al sinds 

2019 in Duitsland loopt. https://www.synodalerweg.de/faq. Beide hebben vertegenwoordigers in het 

(bestuur van het)  

*Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK): 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zentralkomitee_der_deutschen_Katholiken). Enkele van hen leiden 

bepaalde fora c.q. werkgroepen. 

Binnen de Duitse Bisschoppenconferentie is niet iedereen even ‘blij’ met deze ‘synodale weg’ en ook 

vanuit het Vaticaan zelf en andere landen zijn zorgen geuit. 

 

Zwitserland:  

*Schweizerischer Katholischer Frauenbund (SKF): Eveneens lidorganisatie van Andante, ijvert de 

SKF al heel lang voor een meer representatieve en inclusieve Kerk. Op hun site www.frauenbund.ch 

zijn talloze voorbeelden te vinden. Heel bijzonder was de pelgrimstocht in 2016 van St. Gallen naar 

Rome onder het motto ‘Kirche mit*den Frauen’. Een zestal vrouwen en twee mannen legden in twee 

maanden die lange tocht onder vaak barre omstandigheden te voet af: www.kath.ch/newsd/kirche-

mit-den-frauen-die-pilger-sind-in-rom-angekommen/. Onderweg sloten anderen zich over een 

korter of langer traject aan: kloosterzusters, vrouwen uit plaatselijke kerken en organisaties, 

broeders, priesters, leden van katholieke vrouwenorganisaties uit andere landen, enz. Ook ten 

aanzien van de Bisschoppensynode in 2023 laten zij zich horen:  

- https://www.frauenbund.ch/was-wir-bewegen/medien/medienmitteilungen/details/ohne-

frauenfrage-keine-echte-synodalitaet-1 maar ook: 

- https://www.frauenbund.ch/was-wir-bewegen/medien/blog/beitrag/die-trauer-der-frauen-in-der-

katholischen-kirche/  

In verschillende Zwitserse bisdommen hebben de bisschoppen al initiatieven ontplooid: 

https://www.frauenbund.ch/dienstleistungen/veranstaltungen/details/info-anlass-zum-synodalen-

weg-im-bistum-basel-bistum-chur-und-bistum-stgallen/  

*Vie et Foi, deze kleine Franstalige lidorganisatie van Andante in Zwitserland verzorgt voor haar 

leden informatiedagen over de komende Bisschoppensynode. Ook organiseert zij en neemt zij deel 

aan activiteiten rondom dat thema georganiseerd door de lekenorganisatie in de bisdommen in het 

Frans sprekend deel van Zwitserland. 
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*KDFB, kfd, kfbö (katholischer Frauenbund Osterreichs): Iedere twee jaar komen afgevaardigden 

van de Duitstalige katholieke vrouwenorganisaties bijeen rond een bepaald thema. Naast de drie 

hier genoemde neemt ook de kfb in Alto Adige/Süd Tirol deel. Een kleine Duitstalige organisatie die 

in twee bisdommen in dat deel van Italië actief is. https://www.frauenbund.ch/was-wir-

bewegen/medien/blog/beitrag/macht-und-teilhabe-katholischer-frauen/.  
 

*Ook maken zij deel uit van de ‘Catholic Women’s Council’, een wereldwijd netwerk van katholieke 

vrouwenorganisaties en congregaties van vrouwelijke religieuzen dat ijvert voor gelijkheid van 

vrouwen en mannen binnen de Kerk. Op hun site is te zien dat in werkelijk alle werelddelen, 

vrouwengroepen zich daarmee bezig houden en activiteiten en acties organiseren. 

https://www.catholicwomenscouncil.org/  

 

Frankrijk:  

*Action catholique des femmes (ACF), lid van Andante, heeft als ‘Action Catholique’ de synodale 

manier van werken in haar genen: https://actioncatholiquedesfemmes.org/actus/marcher-

ensemble-une-longue-histoire-synodale/. Vele leden zijn, in een betaalde functie zowel als 

vrijwilliger, actief in bisdommen en parochies en werken van daaruit mee in het opzetten van 

groepen inzake de Bisschoppensynode van 2023.  

Daarnaast is Anne Soupa, met de ‘Conférence des baptisé/es’ en het ‘Comité de la Jupe’ zeer actief 

wat betreft het thema ‘Vrouw en Kerk’. 

De Franse religieuze Nathalie Béquart is ondersecretaris van de synode, mét stemrecht, een unicum 

tot nu toe binnen de Kerk. https://www.globalsistersreport.org/news/news/news/meet-sr-nathalie-

becquart-woman-who-helping-reshape-catholic-church  

 

Meer Internationaal 

* Voices of faith & Facebook community is nog een voorbeeld van een wereldwijd netwerk dat 

opkomt voor een gelijkwaardige positie van vrouwen in de Kerk. Recent hebben zij, in het kader van 

de door de Verenigde Naties (VN) uitgeroepen ‘Decade voor bestrijding van geweld tegen vrouwen’, 

een tiendaagse serie van conferenties gehouden over machtsmisbruik, zowel spiritueel als seksueel, 

binnen de Kerk, met name van vrouwelijke religieuzen. 

* Canada: het bisdom ‘St. John’ is gekomen met een digitaal antwoordformulier 

* België: Bisdom Hasselt https://www.kerknet.be/bisdom-hasselt/artikel/synodaal-proces-bisdom-

hasselt?microsite=225   

* VS:  

- ‘Las Hermanas’, organisatie van en voor de Spaans sprekende gemeenschap in de verenigde 

Staten: https://www.commonwealmagazine.org/learning-las-hermanas. 

- ‘Women’s ordination’: een organisation die al vele jaren lang pleit voor toelating van vrouwen tot 

het priesterambt. artikel over de synode 

- Kevin Beck: Een lekeninitiatief in het Bisdom Colorado Springs (zie volledige tekst beneden*). 

https://international.la-croix.com/news/religion/synod-phase-for-local-listening-gets-an-uneven-

start-in-us-dioceses/15363  

* Afrika: in enkele landen hebben bisschoppen vrouwen opgenomen in de groep die het synodale 

proces in hun bisdom moet coördineren. Zr. Béatrice Faye is lid van de voorbereidingscommissie van 

de Bisschoppensynode in 2023. In een onlangs gehouden webinar pleitte zij zelfs voor vrouwen in 

het priesterambt. 

* Australië: in enkele bisdommen hebben bisschoppen vrouwen opgenomen in de groep die het 

synodale proces in hun bisdom moet coördineren. Susan Pascoe is lid van de 

voorbereidingscommissie van de Bisschoppensynode in 2023. “We moeten ervoor zorgen dat we niet 

in een echokamer zitten, maar dat we een brede basis hebben om naar te luisteren. Een kerkelijk 

rapport heeft 20 jaar geleden al de gevoelens van katholieken in Australië in kaart gebracht, maar 

bijna niets uit de enquêtes, werd geïmplementeerd en veel jonge vrouwen verloren de moed om 

betrokken te zijn bij de kerk. De synode geeft nu de kans om daar verandering in te brengen. We 

moeten de stem zijn van degenen die lijden.” 
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