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Secretariaat Netwerk Katholieke Vrouwen
Annie Beunen-Ossel, Achterschouffert 57
6471 VB Eygelshoven
E-mail: info@unkv.online
Website: www.unkv.online
Wij hebben een kwaliteitszetel
bij Justitia & Pax. Wij zoeken
nieuwe vertegenwoordigers.
Zou u dat samen met ons willen
doen? Lees er op onze website
meer over.

Bij dit nummer

Ons Katholieke Vrouwencafé van 19 maart is al 160 keer
bekeken. Het voorziet in een behoefte. We organiseren er
weer een op 19 november a.s.
Maar eerst zijn er nog de digitale studiedagen van onze
Europese organisatie, Andante, op 2 en 3 juli. Het gaat over
empowerment van vrouwen in deze tijd: hoe kunnen we
vrouwen steunen en wanneer voelen we ons gesteund? De
sprekers komen uit de communicatie, journalistiek en NGO’s.
Ook zijn we begonnen met het verder verkennen van onze
thema’s. We werken aan de zichtbaarheid van vrouwen in de
kerk en zijn aangesloten bij acties rond klimaat en geloof die
in den lande gaande zijn. Voelt u zich ook betrokken bij deze
thema’s? Dan nodigen we u van harte uit om met ons mee te
denken en/of te doen.

Carin Hereijgers
Ambtelijk secretaris

Bezinning
Wat je mist…..
Als netwerk katholieke vrouwen willen wij een diverse groep vrouwen inspireren om zichtbaar te zijn in
kerk en samenleving. Dat doen wij onder andere door aandacht te vestigen op vrouwen die actief zijn en
worstelen met de vragen van deze tijd.
Op zondag 13 juni, vertelde Annemarie Scheerboom in het geloofsgesprek van de KRO over de
ontwikkelingen van haar geloof in haar drukke bestaan. Herkenbaar toch? Hoe maak je keuzes, anders
gezegd, je bent vrij om keuzes te maken en daarbij grenzen aan te geven. Door drukte in haar gezin en
studie schoot het geloof erbij in. Ze vergelijkt het met vriendschap: als je deze niet voedt in contact, komt
er afstand. Zij miste diepgang en de bron van liefde. En toen, vertelde zij zo mooi: klopte God op haar
deur. Door de aanraking van de bron van liefde ging zij anders kijken en beleven.
Zelf miste ik het afgelopen jaar het contact met de bewoners van het verpleeghuis waar ik de viering
verzorg. We probeerden de voeling wat te ondersteunen d.m.v. een oecumenische pastorale brief, maar
het voelde als surrogaat. Zondag 13 juni, ging ik weer voor: we misten bewoners die overleden waren, ik
ontmoette nieuwe bewoners die ik kende uit de parochie. We voelden het stromen, het kon weer dit echte
contact.
Wat heeft u gemist de afgelopen periode en hoe gaat u het voeden?
Maria van Schaijik, voorzitter NKV

-1-

Jaargang 15, nummer 2
Juni 2021

Netwerk Katholieke Vrouwen

Belangrijke data
28 juni 2021
Viering bij de klimaatwake
2 en 3 juli 2021 Digitale Andante Conferentie
19 nov 2021
Digitaal Katholieke Vrouwen Café

19 november Katholieke Vrouwen Café
Op vrijdagmiddag 19 november proberen
we weer een digitaal Katholieke Vrouwen
Café te organiseren. Het wordt een actuele
en levendige talkshow op YouTube, in
gesprek met een aantal interessante
persoonlijkheden. Nodig een vriendin uit om
samen te kijken. De presentatie is in handen van Holkje van der Veer. De laatste informatie
vindt u op www.unkv.online.
We werken ook toe naar een, hopelijk, fysieke bijeenkomst in februari 2022.

Deel uw betrokkenheid
We willen bij het Netwerk graag samenwerken met mensen die zich betrokken voelen bij onze
thema’s. Lijkt het u zinvol om op onze terreinen wat actiever met ons mee te denken of te
doen, meldt u dan bij ons aan. Naar gelang de aanmeldingen kunnen we dan ook onze
ambitie verder bepalen. Hebt u nog vragen, stel ze info@unkv.online. We zijn momenteel
actief op:

zichtbaarheid van vrouwen in de kerk
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Andanteconferentie 2&3 juli
Op 2 en 3 juli zal Andante digitale studiedagen organiseren. Het thema is:

Our Voice, Our Life, Our Future

Empowerment of women and women’s organisations
Social Development Goal 5 about equal access for women and girls to
education, health care, decent work and representation in political and
economic decision-making processes. Empowering and enabling women is crucial to ending the
gender-based discrimination that still often prevails. How can women be empowered? When and
how do women feel empowered? How do you support women in your family, your social and
professional environment? What does this empowerment achieve? What are the connections
between empowerment and sustainable development? Our speakers from different European
countries will give you some answers to these diverse questions:
➢Stefanie Voss, Germany, circumnavigator, coach and trainer,
communication expert
➢Aiva Viksna, Latvia, entrepreneur, NGO leader and philanthropist
➢Catherine Pepinster, England, Journalist, author and historian
➢Sybille Bader, Switzerland, Andante representative to the CoE.
De laatste informatie vindt u op https://www.unkv.online/andante
We hopen dat u de dagen bij wilt wonen en de informatie verder wilt verspreiden. Aanmelden kan
via ons info@unkv.online.
Online: Vrijdag 2 Juli 2021: 14:00 - 19:00 uur. Zaterdag 3 juli 2021:10:00 - 16:00 uur
Van 1 t/m 6 juni 2022 vindt in Riga, Letland, de zgn. General Assembly plaats. Deze bestaat uit
studiedagen en de Algemene Ledenvergadering. Daar zal ook een nieuw bestuur gekozen worden.

We zoeken nieuwe afgevaardigden voor het Coordinating Committee van
Andante (CoCoA). Mocht u interesse hebben, vraag om nadere informatie:
info@unkv.online.

Zusterorganisatie
Stichting Melania 100 jaar
Stichting Melania ontwikkelingsorganisatie viert dit jaar het 100-jarig
bestaan. Deze van oorsprong katholieke ontwikkelingsorganisatie 'voor
en door sterke vrouwen' ontstond vanuit solidariteit met ondernemende
vrouwengroepen in Azië, Afrika en Latijns Amerika. Door hun activiteiten verwerven deze
vrouwen een betere economische en sociale positie en pakken zij maatschappelijke kansen. Het
feestelijk jubileum is op 10 oktober. https://melania.nl.
KVD online sessies
Het Katholiek Vrouwen Dispuut organiseert sinds een poosje
online sessies, die ook voor belangstellenden open staan. Op
dinsdag 24 augustus vertelt erfgoeddeskundige en cultuurhistorica Evelyne Verheggen over bloemen en planten in de katholieke verbeelding van
deugdzaamheid. Meld je aan via info@katholiekvrouwendispuut.nl
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Thema zichtbaarheid van vrouwen
Het Netwerk Katholieke Vrouwen is een open netwerk van en voor vrouwen die vanuit haar
katholieke levenshouding opkomen voor de positie en belangen van vrouwen in kerk en
maatschappij. Om de zichtbaarheid van vrouwen in de kerk te bevorderen volgen wij de
ontwikkelingen. Aanvullingen zijn welkom! Zie voor alle actuele informatie:
https://www.unkv.online/zichtbaarheid
In juni is kerkrechtdeskundige Myriam Wijlens benoemd tot adviseur voor
de Bisschoppensynode. Eerder dit jaar benoemde Paus Franciscus al de
Franse theologe Nathalie Becquart (52) tot ondersecretaris van de
Bisschoppensynode. Daarmee wordt zij de eerste vrouw ooit die
stemrecht krijgt tijdens een bisschoppensynode.
Met Pinksteren heeft Paus Franciscus een bisschoppensynode voor de toekomst van de kerk
afgekondigd. Het thema is kerkelijke ‘synodaliteit’. Daarmee gaat het over medeverantwoordelijkheid en inspraak van alle gelovigen. Het is een verrassende slinger die de paus hiermee
aan de grote kerkhervorming geeft. De Rooms-Katholieke Kerk wordt vanouds van bovenaf
aangestuurd. Bisschoppen hebben het voor het zeggen. Dat leken mee mogen praten, is
uitzonderlijk. Franciscus houdt wel van inspraak van gewone gelovigen. Wij, als NKV, willen
graag dicht op dit proces zorgen voor een goede inbreng vanuit onze achterban. Meer
informatie leest u bijvoorbeeld hier:
https://www.nd.nl/geloof/katholiekinside/1035773/franciscus-geeft-met-wereldwijdmegaproject-slinger-aan-zijn-kerk
Holkje van der Veer mocht in de Pauscast van radio 5 vertellen over de
situatie van vrouwen in de kerk op dit moment. Interessant is ook om de
Pauscast over seksualiteit terug te luisteren.
Op 30 maart was er een mooie interreligieuze dialoog tussen de
Nederlandse rabbijn Marianne van Praag en de Nederlandse theologe
Hinke van Abbema, georganiseerd door het VKMO. Holkje van der Veer
interviewde in deze reeks Mardjan Seighali, de voorzitter van het
Humanistisch verbond.
De Paus heeft opnieuw een vrouw aangesteld in een van de commissies. De econoom Zuster
Alessandra Smerilli van de Zusters van Don Bosco wordt ondersecretaris Human Development.
Sinds vorig jaar coördineerde zij de economische taskforce van de commissie voor COVID-19
van het Vaticaan.
Op 10 maart 2021 benoemde de Paus Nuria Calduch-Benages als secretaris van de Pauselijke
Bijbelcommissie.
Voor de Internationale Vrouwendag maakte de Vrouwensynode deze filmpjes van vrouwen
betrokken op religie, maatschappij en emancipatie, ‘dwars door kerkmuren heen.’ Hier kun je
de filmpjes zien van: https://www.vrouwensynode.nl/videos-vuur-van-de-vrouwenbeweging/
• Margriet van de Bunt, bestuurslid van de OVS en predikant
• Eleonora Hoff, predikant in het Belgische Ieper en gepromoveerd in de missiologie
• Almatine Leene, theoloog des vaderlands in 2021, predikant in de Gereformeerde kerk
Vrijgemaakt en schrijver van ‘Samen dansen in de kerk. Als mannen en vrouwen op
God lijken’, gebaseerd op haar proefschrift over de positie van vrouwen in de kerk.
• Rebecca Onderstal, voorzitter van de Vrouwensynode
In het Geloofsgesprek van 7 maart 2021 spreekt Zr. Angela van de Clarissen van Megen over
de aarde en zichtbaarheid van vrouwen in de kerk en haar eigen zoektocht in het leven met
'moed, geloof en vertrouwen'.
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Klimaat & geloof
Sinds het Klimaatalarm zijn wij betrokken bij de projectgroep
Klimaat & Geloof van Milieudefensie. Momenteel doen we zo
mee met de Klimaatwake. Tijdens de gehele formatieperiode
wordt er gewaakt voor het klimaat. Overdag bij het Catshuis en
’s nachts vanuit woonkamers door heel Nederland. Zo wordt de
formerende partijen gevraagd om de hoop op een leefbare
toekomst niet te laten uitdoven. Wij waakten al mee. En u kunt het ook doen. Op
maandagavond 28 juni 20-22 uur dragen we bij aan de viering van de Klimaat & Geloof
groep met het thema zonnewende en licht. U kunt hem bijwonen via deze link of er zelf actief
aan meedoen. Kijk daarvoor op onze website. Welkom!
Via de Klimaat & Geloof groep haakten we aan bij de groep Schepping & Duurzaamheid in
oprichting bij de Raad van Kerken. In hun advies aan de formateur is nadrukkelijk ook
aandacht voor klimaat en milieu. Daarnaast zijn we aangehaakt bij de Laudato Si groep. Op
10 juni is de samenwerking in deze groep opgeschaald. De inleidingen van deze sessie zijn
HIER terug te zien. In al die groepen zijn merendeels vrouwen actief. Toch
heeft de Nederlandse Vrouwenraad nog weinig aansluiting bij dit onderwerp.
We hebben aangeboden om hier een verbinden factor te willen zijn, zeker nu
de NVR een nieuwe VN vrouwenvertegenwoordiger, Enaam Ahmed Ali, heeft
gekozen, die klimaat ook in haar aandachtsgebied heeft.

Zomersandaal, feestmuiltje en orthopedische schoenen
Vrijzinnige miniatuur door Holkje van der Veer

Ik draag mijn hoge orthopedische schoenen elke dag en bij alle gelegenheden, zowel in de
zomer als in de winter. Ik verlang wel eens naar iets anders, bijvoorbeeld naar de mogelijkheid
om te kunnen dansen op een zomers hakje, of een wandelingetje op een feestelijke pump met
een strikje.
Mijn lichamelijke mankementen zijn de afgelopen jaren toegenomen. Hierdoor zijn er steeds
meer medische accessoires, zoals orthopedisch schoeisel en een wandelstok mijn huis
binnengekomen. Daar is niets mis mee, ze vergroten mijn zelfstandigheid. Maar, medische
hulpmiddelen zijn vaak saai en niet mooi. Het kleurtje van mijn schoenen heb ik zelf uitgekozen,
maar dat is het dan ook; meer heb ik niet te kiezen.
In het laatste hoofdstuk van het evangelie volgens Johannes zegt Jezus tot zijn leerlingen:

Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je
wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je
brengen waar je niet naartoe wilt.

Waar het mogelijk is, verzet ik mij tegen afhankelijkheid en tegen lelijkheid. Ik wil mijn vrijheid
zo lang mogelijk behouden. Creativiteit is mijn vriend en mijn antwoord geworden en dit heeft
alles te maken met geestkracht en ook met veerkracht.
Ik heb een aantal schoentjes verzameld, in miniatuurvorm. Nu het rond het pinksterfeest buiten
zonnig en warm is, haal ik ze uit de kast. Met deze hakjes versier ik mijn verlangen.
Geef je over aan je creativiteit en veerkracht zal je antwoord zijn! Ik hoop dat de handen van
anderen, die ook jou ooit zullen brengen waar je niet wezen wilt, gevuld zullen zijn met
creativiteit, behoedzaamheid en tederheid.
Deze tekst is ook te beluisteren: https://www.vrijburg.nl/zomersandaal-feestmuiltje-enorthopedische-schoenen-185/
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Zomertips
Kloosterpad Brabant
Het Kloosterpad is een wandelpad van 330 kilometer langs een vijftigtal
(voormalige) kloosters en abdijen in Midden- en Oost-Brabant. Het pad is opgedeeld
in 15 etappes, variërend van 16,5 tot 28 kilometer. Een overzicht vind je op de site
van de KNR, informatie vind je hier.

Kloostertuin San Damiano
De Kloostertuin van Stadsklooster San Damiano is deze zomer opengesteld
voor belangstellenden. Het is dan mogelijk om een oase van rust midden in
de stad te bezoeken. In deze oase kun je wandelen in het bos waar de
vogels zingen en je regelmatig één van de eekhoorns kunt spotten. In de
bloementuin kun je genieten van de bloemen en de bijen. De tuinkapel is
open om even rustig plaats te nemen. De Kloostertuin is open op 8 mei, 12
jun, 10 jul, 14 aug, 11 sep en 9 okt. Dan staat de poort in de kloostermuur
aan de Van der Does de Willeboissingel 12 open.

De vele gezichten van Maria Magdalena
Het is tijd voor Maria Magdalena! Ontmoet deze mysterieuze en inspirerende
vrouw van uitersten. Al ruim 2000 jaar houdt ze de gemoederen bezig. Ze krijgt
nu de tentoonstelling die zij verdient, een must see komende zomer! Museum
Catharijneconvent gaat op zoek naar het beeld dat Nederland heeft van Maria
Magdalena. Hoe ziet u deze vrouw van uitersten?
25 juni 2021 - 9 januari 2022, Museum Catharijneconvent, Utrecht

In het kader van de wetgeving AVG willen wij u op het volgende attenderen. U heeft zich
aangemeld voor onze nieuwsbrief. De aanmeldgegevens worden alleen gebruikt voor het
verzenden van de nieuwsbrief en voor uitnodigingen voor bijeenkomsten van het NKV. Wij
gaan zorgvuldig met uw gegevens om.
Als u de activiteiten van Netwerk Katholieke Vrouwen wilt ondersteunen en ook in het
vervolg de Nieuwsbrief ontvangen, dan kunt u donateur worden (vanaf € 15 p.j.).
www.unkv.online/aanmelden
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