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Bijdrage
Als u onze activiteiten
financieel wilt ondersteunen
en ook in het vervolg de
Nieuwsbrief ontvangen, dan
kunt u donateur worden
(v.a. € 15).

Beste mensen,

Bij dit nummer

Deze herfst vraagt om actie! We zijn actief in de Klimaat &
Geloof beweging rond de Klimaattop in Glasgow. We weten
ons gesteund door vele religieuze leiders wereldwijd.
Ook is duidelijk wat het proces en de vragen zijn in de
aanloop naar de bisschoppensynode voor een synodale kerk
in 2023. Synodale kerk - Wat betekent dat? Een vraag van de
paus aan alle gelovigen, ook leken, wat de toekomst moet
zijn voor de kerk. Synode betekent deze keer echt ‘samen
onderweg’. Wij proberen hier een rol in te spelen.
Aan u de kans om dit met ons te volgen of eraan bij te
dragen op de manier die bij u past. Voelt u zich ook
betrokken bij onze thema’s? Dan nodigen we u van harte uit
om met ons mee te denken en/of te doen.

www.unkv.online/aanmelden

Carin Hereijgers

Heel fijn als dat mogelijk is.

Ambtelijk secretaris

19 november Katholiek Vrouwen Café
Op vrijdagmiddag 19 november organiseren we weer een digitaal
Katholiek Vrouwen Café. Gespreksleiders zijn Holkje van der Veer
en Carlien Geelkerken, directeur van het VKMO. Mgr. De Korte en
Laetitia van der Lans zullen spreken over de weg naar de
bisschoppensynode van 2023. Verder zullen we kennis maken met
Enaam Ahmed Ali, de nieuwe vrouwenvertegenwoordiger in de
Nederlandse regerings-delegatie naar de Algemene Vergadering
van de Verenigde Naties. En er is aandacht voor het eeuwfeest van
de Stichting Melania. 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 begin 2022 met als thema het
nadenken, verzamelen en organiseren van onze inbreng voor de bisschoppensynode.
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Samen onderweg
Begin september heeft het Vaticaan twee belangrijke documenten
ter voorbereiding van de twee jaar durende wereldsynode over
een synodale kerk gepubliceerd. De Nederlandse theologe Myriam
Wijlens speelt hierbij een grote rol in het Vaticaan.
Tijdens het voortraject en de synode zelf moet gesproken worden
over de vraag hoe de kerk ‘synodaler’ kan worden. Daarmee wordt
bedoeld dat meer gremia binnen de kerk bij het besluitvormingsproces worden betrokken. Paus Franciscus wil op die manier
individuen, groepen en verantwoordelijken sterker bij de kerkleiding betrekken en ervoor
zorgen dat zij beter naar elkaar luisteren.
Alleen zo kan de katholieke kerk volgens hem de uitdagingen van de toekomst het hoofd
bieden en haar getuigenis van de christelijke boodschap – de opdracht en het werk van alle
gedoopten - versterken. De Paus moedigt aan om naar elkaar te luisteren zonder
vooroordelen, om zich moedig en vrijmoedig uit te spreken en om de dialoog te gaan binnen
de Kerk, binnen de samenleving en samen met andere christelijke kerken. Het
voorbereidingsproces op de synode zal in drie fases verlopen: via de bisdommen, naar een
synodale ontmoeting op de vijf continenten en dan de vergadering van bisschoppen uit de
hele wereld in Rome.
Luisteren en deelnemen
Het proces van de Bisschoppensynode is op 9 en 10 oktober geopend in Rome en een week
later in de afzonderlijke Kerken en bisdommen van de universele Kerk. Het voorbereidend
document dient als een instrument ter bevordering van de eerste "fase van luisteren en
overleg van het volk van God in de afzonderlijke Kerken" in de periode van oktober 2021 tot
april 2022. “Dit gebeurt in de hoop de ideeën, de energie en de creativiteit te bevorderen van
allen die aan deze reis deelnemen”, luidt het. Lees hier meer:
https://www.unkv.online/synode-samen-onderweg
Op 16 november gaat een met ons verwante organisaties
’Vrouw in onze kerk’ al een avond voor vrouwen organiseren in
de Nicolaas-basiliek in Amsterdam met de vragen: Wat kan de

bijdrage van vrouwen zijn aan de kerk? Welk geluid willen wij
laten horen aan Rome? Vrouw in onze kerk nodigt vrouwen én
mannen van harte uit om hier tijdens deze avond over na te
denken. Lees er HIER veel meer over.

Wij als Netwerk katholieke vrouwen willen begin 2022 ook een fysieke
bijeenkomst organiseren om onze inbreng bij de synode samen vorm te geven. En
in onze talkshow op 19 november maken we een begin met de voorbereiding
daarvoor samen met Mgr. De Korte en Laetitia van der Lans.
Volg het op https://www.unkv.online/zichtbaarheid
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Klimaat&Geloof
In de aanloop naar de Klimaatop in Glasgow organiseren we samen activiteiten. Van 1-12
november 2021 wordt in Glasgow, VK, de 26e klimaattop van de Verenigde Naties gehouden
(COP 26). Het is de bedoeling dat de 190 deelnemende landen de afspraken uit het Parijse
Klimaatakkoord (2015) omzetten in concreet beleid. In het kader van die klimaattop
ondertekenden meer dan 30 geestelijke leiders van meerdere religies op de feestdag van
Franciscus in Rome een verklaring 'Maak van deze tuin geen woestijn'.
Sinds het Klimaatalarm in maart 2021 zijn wij betrokken bij de projectgroep Klimaat & Geloof
van Milieudefensie, de Raad van Kerken groep Schepping & Duurzaamheid en de Laudato Si
groep.

Van 30 september tot 11 oktober liep de Oecumenische klimaatpelgrimstocht van Polen naar
Glasgow, door Nederland. De pelgrims nemen een internationale petitie mee die ook in
Nederland kon worden getekend. De petitie zal worden aangeboden aan de voorzitter van de
klimaattop in Glasgow (COP 26). Info en tekenen:
https://www.groenekerken.nl/klimaatpetitie/tekenen/
Van 6 tot 29 oktober gaan The Climate Miles van Urgenda met een Voettocht van Groningen
naar Glasgow. Info en aanmelding: https://theclimatemiles.nl
Op 29 oktober maakt het Katholiek Nieuwsblad een speciale openbare digitale klimaateditie.
6 november: Interreligieuze Klimaatviering Westerkerk
Op 6 november wordt in vele landen een grote Klimaatmars
gehouden. De organisatie in Nederland is in handen van een
brede klimaatcoalitie onder leiding van Oxfam Novib. Kerkleden
en -groepen doen eraan mee. De start van de Nederlandse
mars is in Amsterdam. Meer info en aanmelding:
In het voorprogramma van de mars vindt een
interreligieuze viering in de Westerkerk plaats mede
georganiseerd door ons Netwerk als deelnemer van de
Klimaat&Geloof groep van Milieudefensie.
7 november: Oecumenische dienst COP 26:
De Wereldraad van Kerken organiseert een oecumenische viering tijdens COP 26 in de St.
Mungo’s kathedraal in Glasgow. Mogelijk is deze te volgen via een livestream. Meer informatie
voor kerken over COP 26 (in het Engels) is te vinden op https://archedinburgh.org/wpcontent/uploads/A-Briefing-for-Faith-Communities-and-Actions-for-COP26.pdf
Zie voor een verder overzicht : kerk&milieu en www.unkv.online/klimaat-geloof
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Andante
Op 2 en 3 juli waren de digitale studiedagen van
Andante met het thema ‘Our Voice, Our Life, Our
Future. Empowerment of women and women’s
organisations’. Spreeksters waren coach en zeezeilster
Stephanie Voss, Ondernemer Aiva Viksna, journaliste
Catherine Pepinster en Sybille Bader uit Zwitserland, vertegenwoordiger van Andante bij de
Raad van Europa. Het verslag en de stream vindt u HIER om terug te kijken.
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).
Hebt u interesse, vraag om nadere informatie: info@unkv.online.
Overweging

In de drukte van deze tijd deelden we op onze laatste bestuursvergadering onderstaande
tekst. Het geeft aan dat we eenieder die onze groep wil ondersteunen en er aan wil bijdragen
verwelkomen, zodat we zelf onze grenzen kunnen bewaken en toch met vele betrokkenen van
betekenis kunnen zijn.
Grenzen
Je kunt niet altijd paraat zijn.
Je kunt niet altijd klaar staan.
Ook helpen kent grenzen.
Ook er zijn voor de ander
kent grenzen.
Jij hebt ook eigen tijd nodig.
Tijd om bij jezelf te zijn.
Tijd om op adem te komen.
Niemand kan totaal worden opgeëist.
Alles heeft zijn tijd en zijn grenzen.
Je kunt elkaar helpen en
Tot steun zijn,
Als de een de ander niet opeist.
Een eigen tijd gunt,
Als je elkaar
Ook een eigen leven gunt.
Gelezen op een kaartje in het diaconaal steunpunt.

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.
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