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Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging 

Nieuwsbrief  

 

Nieuwe koers voor de Unie NKV  
 

 
In het afgelopen voorjaar hebben 

verschillende vrouwen en orga-

nisaties meegedacht over de 

richting die de Unie NKV zou 

kunnen inslaan. Na twee rondes 

zijn doelstellingen geformuleerd en 

op grond daarvan heeft het 

Algemeen Bestuur een aantal 

besluiten genomen.  

 

Deze zijn gestuurd naar de aange-

sloten organisaties om allereerst 

hen op de hoogte te stellen. Vanuit 

de organisaties kwamen geen 

bezwaren en we maken daarom 

graag de doelstellingen en 

besluiten breder bekend..  

 

De Unie NKV wil ... 
...een open netwerk worden van 

en voor vrouwen die vanuit haar 

katholieke levenshouding de 

volgende dingen van belang 

vinden: 

* Ontmoeting en verdieping 

rondom levensbeschouwelijke en 

maatschappelijke thema’s; 

* Opkomen voor de positie en 

belangen van (met name kwets-

bare) vrouwen in kerk en maat-

schappij;  

* Samenwerken en krachten bun-

delen met zusterorganisaties in 

Nederland, Europa en elders in de 

wereld. 

Alle bijeenkomsten en andere 

activiteiten zouden deze elemen-

ten in zich moeten dragen: ont-

moeting, verdieping en bezieling, 

positie / belangen die in de knel 

raken, en samen optrekken met 

andere (vrouwen)-organisaties en 

-netwerken, zowel regionaal, 

nationaal als internationaal. 

 

Van koepel naar netwerk 
Op dit moment is de Unie NKV 

‘een overleginstantie tussen 

Nederlandse katholieke vrouwen-

organisaties en andere Nederlandse 

christelijke organisaties die het 

actief ondersteunen van vrouwen-

netwerken als een van hun prio-

riteiten hebben’ (artikel 2 van de 

statuten). Dat wordt weerspiegeld 

in de samenstelling van het bestuur 

met afgevaardigden van de 

lidorganisaties.  

In het nieuwe netwerk of platform 

wordt niet langer gewerkt met lid-

organisaties en hun afvaardiging, 

maar met een bestuur, samenge-

steld uit vrouwen die qua belang-

stelling en deskundigheid in staat 

zijn de doelstellingen te realiseren.  

 

Consequenties 
In hun huidige vorm en constella-

tie zullen de Commissie Overleg 

Bisschoppen en de Internationale 

Commissie ophouden te bestaan 

maar internationale samenwerking 

en contact met de Nederlandse 

bisschoppenconferentie blijven 

belangrijk.  

In de toekomst zal de Unie NKV 

minstens één keer per jaar een 

bijeenkomst organiseren over een 

levensbeschouwelijk en maat-

schappelijk thema.  

Namen van kandidaat-bestuurs-

leden zijn zeer welkom. Mail naar 

seldenrath@scarlet.nl. 
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Bij dit nummer 
 

Als u deze nieuwsbrief leest, bent u weer op de hoogte van wat er in 
het afgelopen jaar is gebeurd en wat er op stapel staat. Wanneer 

het lukt wat het bestuur zich heeft voorgenomen, zal er een totaal 

andere organisatie ontstaan, op heel eigentijdse wijze. Gelet op de 
doelstellingen zal de nieuwe organisatie van en voor vrouwen in het 

gewone dagelijkse leven zijn. We hopen dat u daar uw schouders 
onder wilt zetten.  

Dat is immers een netwerkorganisatie: werken met elkaar en 
gezamenlijk de verantwoording dragen. Kunnen we flexibel 

inspringen op veranderende tijden? Het is de kunst om het 

waardevolle van de oude Unie NKV te behouden en dat in een 
eigentijds jasje te steken.  

De bisschop-referent Vrouw en Kerk, Mgr. De Korte, ziet perspectief 
in de nieuwe organisatie en denkt met ons mee. De aandacht voor 

het internationale werk blijft, inclusief de waardevolle contacten met 

andere Europese vrouwen. Ik hoop dat ik ook namens de vrouwen 
uit de traditionele organisaties spreek, dat we hiervoor willen gaan. 

Het vergt inzet en kracht van alle vrouwen en alle steun is welkom! 
Een goede advent gewenst: licht in donkere tijden! 

 

Evelien Blom 

file:///G:/Unie%20NKV/Nieuwsbrief/Jrg%207%20nr%201/www.unienkv.nl


Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging 
 
 

- 2 - Jaargang 10, nummer 1 
December 2016 

 

 

In alle werelddelen is de tendens 

hetzelfde: een aanzienlijk deel van 

de mensen die zichzelf als katho-

liek beschouwen, denkt anders 

over scheiding, gehuwde en 

vrouwelijke priesters, abortus, 

anticonceptie en homoseksualiteit 

dan de officiële kerkelijke leer 

aangeeft.  

 

Dat was een van de conclusies uit 

de lezing van Julie Clague 

(Universiteit van Glasgow) tijdens 

de Studiedagen en Statutaire 

Assemblee van Andante 

(Hoddesdon, Engeland, 14-17 april 

2016). Simone Curau (SKF: 

Zwitserse Katholieke Vrouwen-

bond) introduceerde in de tweede 

lezing het begrip ‘diapraxis’. Dat 

gaat niet over samen praten (dia-

loog), maar over samen doen 

(praxis). Ook pleitte Simone voor 

een vrouwelijke manier om deel te 

nemen aan het publieke debat. 

Deze lezingen en de aansluitende 

discussies waren gericht op het 

nieuwe strategische plan van 

Andante. Dit is tijdens de 

Statutaire Assemblee aangenomen, 

inclusief de voorstellen tot tekst-

wijziging van de Nederlandse 

delegatie. Vervolgens werden de 

prioriteiten voor de jaren 2016-

2019 vastgesteld: mensenhandel / 

moderne slavernij, vrouwen in de 

kerk en vluchtelingen / migratie.  

Maar liefst drie nieuwe orga-

nisaties hadden zich recent bij 

Andante aangesloten: Mary Ward 

Loreto (MWL) uit Albanië, ACAF 

uit Roemenië en RENATE als 

Europese organisatie. De kan-

didaten voor het bestuur (CoCoA): 

Mary McHugh (Verenigd 

Koninkrijk), Vroni Peterhans 

(Zwitserland), Inese Augskalne 

(Letland), Gisela Hoeve 

(Nederland), Joanne Seldenrath 

(Nederland) en Sabine Slawik 

(Duitsland) zijn allen gekozen. 

Ten slotte heeft Andante een 

verklaring doen uitgaan over de 

vluchtelingencrisis, gericht aan de 

voorzitter van de Conferentie van 

internationale NGO’s bij de Raad 

van Europa waarvan ook Andante 

lid is. Andante roept op tot een 

Europese strategie die gebaseerd is 

op waarden als solidariteit en 

gastvrijheid. De volledige tekst 

van deze verklaring staat op de 

website van Andante 

(www.andante-europa.net)  

Van deze bijeenkomst is een 

verslag gemaakt dat u kunt 

opvragen via seldenrath@scarlet.nl 

 

De Nederlandse delegatie tijdens 
de vergadering links aan het 
uiteinde van de tafel. Vlnr Marleen 
Peters, Maria van Schaijik, Marie-
Louise van Wijk, Ans Huijbregts en 
Annie Beunen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie zal haar vinden? 

 

Netwerkbijeenkomst voor 

katholieke professionals (v)  

 

Wat is er nodig om 

katholieke 

vrouwelijke 

deskundigen beter 

zichtbaar te maken?  

 

Initiatiefnemers voor deze 

ontmoeting, presentaties en 

gesprekken zijn Trees Versteegen, 

Ellen Hogema, Annemarie Latour 

en Laetitia van der Lans (zie ook 

de Facebookpagina Katholieke 

Vrouwen in Beeld) met onder 

andere medewerking van Marga 

Miltenburg (ZijSpreekt, 

sprekersbureau voor vrouwelijke 

deskundigen).  

 

Programma  
14.00u Aankomst, welkom, 

kennismaking  

14.10u Column door Trees 

Versteegen: wie zal haar vinden? 

Op zoek naar oorzaken en 

oplossingen.  

14.30u Presentatie door Marga 

Miltenburg. Wat kunnen vrouwen 

zelf doen aan het vergroten van 

hun zichtbaarheid?  

15.15u Werksessie in groepen 

rondom de thema’s:  

* wat kunnen vrouwen zelf doen?  

* hoe vergroot je de zichtbaarheid 

van andere vrouwen?  

* hoe zijn vrouwen te vinden?  

* geloven we er zelf in?  

* wie zijn onze bondgenoten?  

16.00u Inventariseren van de 

opbrengsten en blik vooruit – Ellen 

Hogema  

17.00u Afsluiting en uitloop  

 

Zaterdag 10 december  
Mozes en Aäronkerk 

Waterlooplein 207 

1011 PG Amsterdam  

Entree: € 10 (als bijdrage in de 

kosten).  

Contact: Laetitia van der Lans, 

laetitia@dezaligezalm.nl, (06) 450 

999 06. 

Ervaringen delen – samen-werken – samen sterker worden 
 

Studiedagen en Statutaire Assemblee van Andante 

www.andante-europa.net
http://www.zijspreekt.nl/nieuws/37-sprekers/sprekers/317-marga-miltenburg
http://www.zijspreekt.nl/nieuws/37-sprekers/sprekers/317-marga-miltenburg
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Oude misdaad in 
nieuwe jas 

 
Andanteconferentie over 

mensenhandel, Durres (Albanië),  

3 t/m 8 mei 2017 

 
Andante organiseert deze studie-

conferentie samen met RENATE 

en Mary Ward Loreto. Albanië is 

een van de landen waar vrouwen 

geronseld worden. RENATE 

(Religious in Europe Networking 

Against Trafficking and 

Exploitation) is aanwezig in Oost- 

en West-Europese landen en zowel 

gericht op preventie als actief in de 

oprichting van opvanghuizen en in 

straatwerk. Haar doelen zijn aan-

dacht voor deze problematiek, 

bewustwording en ondersteuning. 

De strijd tegen mensenhandel en 

uitbuiting wordt echter bemoeilijkt 

door alle mogelijkheden op 

internet om kwetsbare mensen te 

misleiden, en door de activiteiten 

van mensensmokkelaars bij met 

name de Middellandse Zee.  

 

Veel leden van RENATE werken 

sinds de vluchtelingencrisis met 

vluchtelingen door heel Europa. Ze 

zetten zich in voor de bevrijding 

van de slachtoffers van mensen-

handel onder vluchtelingen, en 

voor een veilige opvang en terug-

keer van de slachtoffers. Dikwijls 

kunnen zij – anders dan de men-

senhandelaren – het internet ge-

bruiken voor be-

vrijding en re-

integratie van de 

slachtoffers door 

een netwerk op 

te bouwen over 

landsgrenzen 

heen. 

Ze proberen 

slachtoffers zo 

ver te krijgen dat 

ze aangifte doen 

waardoor er 

meer kans is dat 

de mensen-

handelaar 

veroordeeld 

wordt. Want ook 

al weten ze dat 

mensenhandel 

nooit zal verdwijnen: iedere 

veroordeling is een nederlaag voor 

degenen die rijk worden over de 

rug van kwetsbare mensen heen. 

 

 
Mary Ward Loreto: bewustwording 

 

Conceptprogramma 

Dag Activiteit 

3 mei Aankomst, welkom 

4 mei Situatie in Europa, 

beleid van Europese 

regeringen, oorzaken en 

structuren  

5 mei Bescherming, 

rehabilitatie, preventie 

en bewustwording 

6 mei Wat kunnen katholieke 

vrouwen doen?  

7 mei Culturele dag in Berat 

8 mei Vertrek 

 

Praktisch 
Programma 4 t/m 6 mei 

Plaats The Majestic  

 Hotel, Durres 

Taal Duits, Engels en  

 Frans  

 

Uit de organisaties 
 

 
 

Zingen vanuit je ziel 
Zingen is heilzaam en van alle 

tijden en culturen. Zingen verbindt 

en wekt als vanzelf een gevoel van 

vreugde op. Tijdens deze avond 

zingen we inspirerende liederen uit 

de tradities van Taizé en Iona, 

liederen van Hein Stufkens en 

Josephine Boevé, alsook mantra’s 

en eenvoudige liederen uit andere 

culturen en in allerlei talen.  

Het gaat niet om nieuwe liederen 

leren, en al helemaal niet om mooi 

zingen. Het gaat om je stem 

gebruiken en in contact zijn met je 

lichaam, je hart en je ziel.  

 

 
 

Begeleiding: Marian Geurtsen 

Tijd: 9 december, 20.00u tot 

22.00u, inloop vanaf 19.30u 

Kosten: €15  

Aanmelden: uiterlijk 7 december.  

 

Herinner je het licht 
Sacrale dansdag om ons te 

herinneren dat we van binnenuit 

licht zijn. Via de stilte, inkeer én 

vreugde van de dans, raken we ons 

eigen licht aan. We voeden en 

versterken het en laten het 

uitstralen naar de wereld. 

Sacrale dans is een vorm van 

meditatief kringdansen. Het is een 

mooie manier om je te verbinden 

met je diepste kern, met de ander 

en met al-wat-leeft. Danservaring 

is niet nodig. 
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Begeleiding: Hilde Debacker 

Tijd: 10 december, 10.30-16.30u,  

Kosten: € 35 (incl. lunch, koffie en 

thee) 

Aanmelden: vóór 7 december 

 

Meister Eckhart: de 

Godsgeboorte in de ziel 
De geschriften van Meister 

Eckhart (1260-1327) behoren tot 

de belangwekkendste in de traditie 

van de Europese mystiek. Eckhart 

toont zich in zijn werken een 

bezield denker met een scherp-

zinnig inzicht in de menselijke 

ervaring. Zowel christenen als 

boeddhisten, gelovigen als 

ongelovigen, religieuze als 

seculiere schrijvers en dichters, 

lezen en prijzen zijn preken en 

traktaten. 

De Godsgeboorte in de grond van 

de ziel is de thematiek die Eckhart 

het meest na aan het hart ligt. Dit 

draait uit op een praktische 

levenswijze die geworteld is in 

ontvankelijkheid – een leven 

zonder waarom. 

Leven zonder waarom wil zeggen: 

op een open en onbevangen wijze 

zijn en handelen, zonder er iets 

specifieks van te verlangen of 

verwachten maar gewoon, zonder 

waarom. Eckharts uitnodiging te 

leven vanuit ontvankelijkheid staat 

lijnrecht tegenover het gangbare 

maakbaarheidsideaal. Toch is 

volgens Eckhart leven vanuit 

ontvankelijkheid uiteindelijk 

sterker. 

Met uitleg, dialoog, stilte en het 

gezamenlijk lezen van bronteksten.  

 

Begeleiding: Welmoed Vlieger 

Tijd: 17 december, 10.30-16.30u 

Kosten: € 35 euro (incl. koffie, 

thee en lunch) 

Aanmelden: vóór 14 december. 

 

Alle activiteiten vinden plaats in 

het Graalhuis, Nieuwegracht 51 

3512 LE Utrecht; aanmelding via 

tel. (030) 23 33 640 (wo) of 

degraal@planet.nl.  

 

 

 

 

Do you care?! 
 

Tijdens dit Synodeweekend van de 

vrouwensynode op 25 en 26 maart 

2017 in Delft komen vrouwen bij 

elkaar rondom het thema: ‘Do you 

care?! Voor wat je ter harte gaat, 

zorg je. Inspiratie, doordenking en 

initiatief vanuit feministisch 

christelijk perspectief.’ Doel van 

de Vrouwensynode 2017 is 

enerzijds nieuwe en jonge vrouwen 

kennis te laten maken met femi-

nistisch perspectief op christelijk 

geloof en handelen; om anderzijds 

vragen van de huidige tijd vanuit 

dat perspectief te analyseren en 

vervolgens na de Synode daarop 

samen actie te ondernemen.  

De Vrouwensynode wil 

inspirerend en relevant zijn voor 

alle generaties en daarbij spelen de 

lezingen van Janneke Stegeman 

(theologe van het jaar 2016), Nora 

Asrami en Marleen Stelling een 

belangrijke rol.  

Het weekend heeft drie invals-

hoeken: maatschappelijk (de eerste 

Synodedag), persoonlijke 

toerusting (de tweede Synodedag) 

en actie. De lezingen worden 

gevolgd door workshops en 

parallel aan dit programma 

presenteren deelnemers aan de 

Synodetafel agendapunten over de 

kwesties waar zij actie op willen 

ondernemen en bondgenoten voor 

zoeken.  

 

Meer informatie over onder andere 

programma en aanmelding is te 

vinden op www.vrouwensynode.nl.  

 

 

 
 

 
 

Al wie dolend in het 

donker...  
Dit bekende lied vormt het thema 

van Op weg naar Kerstmis 2016, 

uitgegeven door Berne Media. 

Ieder van ons verlangt wel eens 

naar een nieuwe morgen, een teken 

dat het anders kan. Bewust toe-

leven naar Kerstmis helpt ons door 

het donker heen. De beeldmedi-

taties en de verdiepingsteksten 

geven dag voor dag die weg aan, 

om uit te komen bij het teken dat 

God zich met ons verbindt: de 

geboorte van het Kind. 

 

Het boekje bevat een dagkalender 

met gebed, korte vertelling, tekst 

over de kunstafbeelding of bij-

zonder citaat. Te bestellen voor  

€ 4,95 bij Berneboek.com.  
 
50 jaar katholiek in 
Nederland 

1000 stemmen zingen 
 

Concert om aandacht te schenken 

aan het positieve binnen en aan de 

rand van de (rooms-) katholieke 

kerk, om iedereen bij elkaar te 

halen die het verhaal van bijbel en 

traditie niet wil/kan missen, om 

voor de komende vijftig jaar elkaar 

te helpen bij het doorvertellen, 

vieren en leven van dit ‘Grote 

verhaal’. Interview met bisschop 

De Korte door Colet van der Ven, 

toespraak door Huub Oosterhuis 

 

Muziekgebouw Eindhoven, 30 

december, 12.30-18.30u, zaal 

open voor publiek 14.30u. € 19,50.  

 

Meer informatie: 

marienburgvereniging of (040) 212 

4825. 

 
 

Wetenswaardig 

http://www.jannekestegeman.com/
http://dsts.nl/nasrami.html
http://dsts.nl/nasrami.html
http://www.marleenstelling.nl/
http://www.vrouwensynode.nl/synodeweekend
http://www.berneboek.com/
http://marienburgvereniging.nl/agenda/event/91-50-jaar-katholiek-in-nederland.html

