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    Nieuwsbrief 

 

 
 
In memoriam Joke Volf 
 
Op 1 december jl. is ons oud bestuurslid Joke Volf overleden. Ze zette zich 
als zuster Franciscanes in voor mensen in moeilijkheden in Rotterdam. En 
zeker ook voor vrouwen. Later nam ze zitting in het provinciaal bestuur van 
haar congregatie en woonde zij in het moederhuis in Veghel, waar ze haar 
laatste jaren doorbracht en wij haar nog bezochten en haar jubileum bij 
mochten wonen.  
 
Joke heeft zich jarenlang actief ingezet ook voor ons bestuur. En gelukkig 
kon ze in februari 2020 op onze laatste fysieke bijeenkomst over zingeving 
van alledag zijn.  
 
We zijn Joke dankbaar voor al haar inzet voor ons en voor de vrouwen en 
mannen die het nodig hadden.  Adieu, Joke. Dankjewel.  
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Bij dit nummer 

Beste mensen, 
 
In deze kerstnieuwsbrief gedenken we ons oud-bestuurslid 
Joke Volf. Ze is overleden op 1december j.l.  
 
We proberen met dit digitale bericht het contact te onder-
houden, zoals we afgelopen jaar ook met onze talkshows en 
vieringen hebben gedaan.  
 
Ook in het nieuwe jaar zullen we daar onze weg in moeten 
blijven vinden met een extra project op ons pad: Paus 
Franciscus nodigt met name ook vrouwen uit om bij te 
dragen aan het verhaal van de kerk van de toekomst met de 
synode 2023. We hopen velen van u en uw omgeving daarbij 
te bereiken en betrekken.  
 
Zo kijken we terug op een bijzonder jaar en hopen op goeds 
voor het nieuwe. We mogen beide gedachten vieren tijdens 
het komende kerstfeest.   
 

Carin Hereijgers 
Ambtelijk secretaris  

Bijdrage 
 

Als u onze activiteiten 
financieel wilt ondersteunen 

en ook in het vervolg de 

Nieuwsbrief ontvangen, dan 
kunt u donateur worden 

(v.a. € 15). 
www.unkv.online/aanmelden 
 

Heel fijn als dat mogelijk is.  

 

http://www.unkv.online/aanmelden
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Van  onze voorzitter 

 
 
Onlangs bezocht ik in het Museum Catharijne Convent de tentoonstelling over Maria 
Magdalena. Met schilderingen en teksten wordt een fascinerend beeld geschetst van een 
Maria Magdalena, zoals we haar niet kennen. In de vroeg christelijke zogenoemde gnostische 
teksten, die in de loop van de 19e en 20e eeuw zijn herontdekt, komt Maria Magdalena naar 
voren als een visionair, die een belangrijke leerling was van Jezus. Voorstanders van 
vrouwelijk leiderschap zien haar als voorbeeld.  
 
Bijgaand schilderij uit de 15e 
eeuw is mijn favoriete: 
‘Prekende Maria Magdalena in 
Zuid-Frankrijk, 1475-1476’. 
Maria Magdalena preekt hier in 
Zuid-Frankrijk waar zij na de 
dood en verrijzenis van Jezus 
naartoe is gegaan. Het beeld pas 
goed in ons thema 
‘Zichtbaarheid van vrouwen’, 
waarin wij in het kader van het 
brede synodale proces, dat Paus 
Franciscus onlangs is gestart, de 
consultatie van vrouwen ter 
hand gaan nemen. U leest daar 
verderop meer over. 
 
Wij wensen u Zalig Kerstmis & 
een Voorspoedig Nieuw Jaar! 
 

  

Klimaat & Geloof  

 
 
 
De Laudato Si groep in Nederland bouwt de werkzaamheden 
uit  in het nieuwe jaar naar een Alliantie.  Voor het bureau 
worden nog mensen gezocht. Kijk gerust naar deze vacatures 
van coördinator en communicatiemedewerker.  
 
Mooi als meer vrouwen actief worden in dit soort 
kerkelijke instellingen. 
 
 

 

 

file:///D:/04%20NKV/Persbericht%20Laudato%20Sí%20Alliantie%20Nederland%20-%20december%202021.docx
file:///D:/04%20NKV/Vacaturetekst%20coördinator%20-%20Reliwerk.pdf
file:///D:/04%20NKV/Vacaturetekst%20communicatiemedewerker%20-%20Reliwerk.pdf
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‘Zij heeft een verhaal ‘ voor de synode 2023  

 

 
Paus Franciscus heeft dit najaar een bijzondere stap gezet. In 
het synodale proces 2021-2023 worden de gelovigen om raad 
gevraagd voor de toekomst van de kerk en de wereld.  Hij 
nodigt daarbij nadrukkelijk ook vrouwen uit. Het Netwerk 
Katholieke Vrouwen (NKV) neemt deze uitnodiging van harte 
aan en zal zich in dit proces de komende maanden inzetten 
voor het verzamelen van verhalen en verlangens van vrouwen 
rond de Rooms-Katholieke Kerk.  
 
Paus Franciscus wil dat we de komende twee jaar samen 
nadenken over onder andere de positie van de leken in de kerk. Ook de gemeenschap en de 
praktische invulling van het geloof komen aan bod. Bisdommen, parochies en andere 
kerkelijke organisaties gaan met elkaar in gesprek. Ieder kan meedoen met deze verschillende 
gesprekken. Het project ‘Zij heeft een verhaal’ van het Netwerk Katholieke Vrouwen wil, in het 
kader van dit synodale proces, een goed podium bieden aan vrouwen  
 
Digitale vragenlijst  
 
Vanaf half januari 2022 zal via de website van het NKV met een online vragenlijst antwoord 
gegeven kunnen worden op de kernvragen Hoe is het om vrouw te zijn in de katholieke kerk? 
Waar beleef je vreugde aan? Welke verbeteringen zijn nodig? Welk advies zou je willen geven 
aan de synode 2023 in Rome? Deze vragenlijst is individueel te beantwoorden. Daarnaast ho-
pen we dat er onderling hierover mooie gesprekken en ontmoetingen kunnen ontstaan. De 
consultatie loopt tot eind maart. In april verzamelen we de resultaten en in mei dragen we de 
uitkomsten over aan Mgr. De Korte, bisschop van Den Bosch en referent voor Vrouw en Kerk. 
 
Zoomlezing door Vaticaanadviseur Myriam Wijlens 
 
Op maandag 10 januari verzorgt de Nederlandse theologe professor doctor Myriam Wijlens via 
Zoom een lezing over de inhoud van het synodale proces en de rol voor religieuzen en 
vrouwen hierin. Zij is door paus Franciscus benoemd als expert bij de bisschoppensynode in 
de stuurgroep van de synode. Het Netwerk Katholieke Vrouwen en de Konferentie Nederland-
se Religieuzen (KNR) organiseren gezamenlijk deze interactieve lezing en nodigen daarvoor 
beide uitdrukkelijk alle belangstellenden uit.  
Op maandagavond 17 januari zal het NKV met een online talkshow het eigen project “Zij heeft 
een verhaal’ lanceren en nader toelichten. Op 8 april zal de eerste presentatie van de 
resultaten plaatsvinden..   
 
Aanmelden voor de Zoomlezing van 10 januari 2022 14.30 uur kan via: info@unkv.online de 
deelnemers ontvangen een link. De link voor de talkshow van 17 januari vindt u tzt op onze 
website.  
 
 

 

mailto:info@unkv.online
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Heilige karmeliet, Titus Brandsma  

 
 
Het klooster van de Karmelieten in Nijmegen heeft het steeds drukker. 
Onlangs werd bekend dat de medische commissie in het Vaticaan het 
wonder heeft erkend en de Paus heeft dit bevestigd. Het is nu nog een 
kwestie van tijd dat de naamgever van hun memorial center, Titus 
Brandsma, heilig wordt verklaard. Marieke Rijpkema is al jaren onze 
contactpersoon voor bijeenkomsten en vertelt over de impact van dit 
gebeuren.  
  
Hoe beleven jullie deze gang van zaken rond jullie naamgever?  
We doen gewoon ons werk. Dat is waar wij voor zijn en daar zijn we druk genoeg mee. 
Ondertussen worden we wel af en toe benaderd door de media om toelichting te geven op 
wat er gebeurt. Het is wel fijn dat de media direct naar ons toe komen. Wij zijn in de praktijk 
met zijn gedachtenis bezig. Er zijn natuurlijk ook theologen en grote instituten met Brandsma 
verweven, maar het is mooi dat de pers ons vindt. En het is ook steeds leuker om de pers te 
woord te staan. Eerst ben je wel zenuwachtig, maar inmiddels ben ik blij dat het mij gewoon 
goed lukt.  
 
Wat gebeurde er toen met jou en jullie gemeenschap? 
We hebben contact met onze internationale Karmelieten collega’s. Zij willen misschien wel 
bedevaartreizen gaan organiseren. We denken na over wat we hen te bieden kunnen hebben. 
Er is een speciale commissie opgericht om iets met feestelijkheden te bedenken samen met 
Bolsward, Dokkum en Oss. Ook in kamp Amersfoort en het Oranjehotel in Scheveningen 
begint er aandacht voor Brandsma te komen. En natuurlijk heb je in Nijmegen de universiteit, 
het Titus Brandsma instituut en vanuit de kerk bisdom Den Bosch en Groningen/Leeuwarden.   
  
Wat kan Brandsma betekenen voor het werk van ons Netwerk Katholieke Vrouwen, denk je?  
Brandsma was niet echt bezig met de vrouwenzaak. Wel legde hij, net als jullie, de nadruk op 
de verbinding en openheid. In de lente komt waarschijnlijk de vrouwelijke Nederlandse 
ambassadeur van het Vaticaan op bezoek in het memorial center om op de hoogte te geraken 
van het verhaal en de omgeving van Brandsma. Dan kan ze wellicht ook kennis maken met 
het NKV.   
Nadere info: https://titusbrandsmamemorial.nl/ 
 

 

Mooie streams en tips voor de kerstvakantie  

 
VKMO Allerheiligenberaad 18 november 
Talkshow NKV 19 november  
Internationaal synode webinar met oa Myriam Wijlens   
St Jan mis: iedere ochtend om 8.30 uur live en terug te kijken  
Doe mee met Qrstmis op en rond eerste kerstdag met plekken, 
verhalen en daden van licht.  

 

 

https://titusbrandsmamemorial.nl/
https://www.vkmo.nl/allerheiligenberaad/
https://www.unkv.online/kv-cafe
https://holysee.embassy.gov.au/
https://www.youtube.com/channel/UCS6PBJOWGdnPDlJ-_zjGazQ
https://qrstmis.nl/plekken-van-licht/
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Katholiek Vrouwen Café  
 

 
 
Op maandagavond 17 januari organiseren we weer een digitaal Katholiek 
Vrouwen Café. Gespreksleiders zijn Holkje van der Veer en Carlien 
Geelkerken. We lanceren die avond ons synodeproject ‘Zij heeft een verhaal’.  
Nodig een vriendin uit om samen te kijken. De laatste informatie vindt u op 
www.unkv.online.  
 
We werken ook toe naar een, hopelijk fysieke, bijeenkomst op 8 april om de 
resultaten van het synodeproject te presenteren.  

 

 
Bezinning  
 
 
 
Dit lied werd gezongen tijdens de interreligieuze Klimaatviering op 6 november j.l. de viering is al meer 
dan 1000 keer bekeken. Het lied wordt sindsdien in vel vieringen gebruikt. Gebruikt u het ook gerust!  
 

De schepping kreunt,  
kraakt in haar voegen 
drager van leven uitgeput 
zo uit balans,  
voeden wordt zwoegen: 
wie zal het zijn die haar 
beschut? 
Wassende waters, droogte 
en vuur, 
de aarde klaagt ons aan 
om zo niet door te gaan. 
 
In hemelsnaam,  
zorg voor de aarde 
omkeer van alles, iedereen - 
god’lijke roep van grootse 
waarde 
toekomst bezieling zo bijeen. 
Mensen voor morgen  
antwoord vandaag 
de aarde kijkt ons aan: 
wil jij ook op gaan staan? 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.unkv.online/kv-cafe
https://www.unkv.online/klimaatviering
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Bezinning  
 

 
Nog steeds op de vlucht 
 
Rijdend op een ezel gingen ze, 
op de vlucht. 
Varend in een bootje 
keerden ze ooit terug. 
Het kind gered 
om voor ons 
mensenzoon te worden. 
 
Varend in een bootje kwamen ze, 
op de vlucht. 
Zwervend door Europa gaan ze, 
nog steeds op de vlucht... 
Gered of niet, 
door wie, door ons, 
om hier weer even 
mens te worden? 
 
Tekst: Felicia Dekkers; icoon: Egypte 
 
 

 

 

Enkele foto’s in de Nieuwsbrief zijn gemaakt door Joris Leijten Joris@joleijt.nl 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

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. 

 

 
 

mailto:Joris@joleijt.nl

