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

Beste mensen,

Bij dit nummer

Op 2 en 3 juli hebben we bijzondere studiedagen beleefd met
onze zusterorganisaties van Andante in Europa. In deze brief
leest u er al kort over. Binnenkort hopen we de link naar de
lezingen ook met u te delen.
Deze zomer hoeven we ons niet te vervelen: zie onze tips aan
het einde van deze brief. En op 19 november organiseren we
weer ons Katholieke Vrouwen Café.
Voelt u zich betrokken bij onze thema’s? Dan nodigen we u
van harte uit om met ons mee te denken en/of te doen.

Carin Hereijgers
Ambtelijk secretaris

www.unkv.online/aanmelden

19 november Katholiek Vrouwen Café
Op vrijdagmiddag 19 november maken we weer een digitaal Katholieke
Vrouwen Café. Gespreksleider Holkje van der Veer laat ons o.a. kennis
maken met Enaam Ahmed Ali, de nieuwe vrouwenvertegenwoordiger van
de NVR naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. 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 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 op info@unkv.online. We zijn momenteel
actief op: zichtbaarheid van vrouwen in de kerk en klimaat & geloof.
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Andanteconferentie 2&3 juli
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.’ Het was fijn om elkaar weer
te zien en gelukkig hielp de techniek goed mee. We luisterden naar mooie voordrachten van
sterke vrouwen.
Zeezeilster en coach Stefanie Voss uit Duitsland, coachte ons door de dilemma’s van het leven.
Als je op problemen stuit, is haar motto: onder ogen te zien dat de situatie zich nu eenmaal
voordoet; dat het nuttig is om helder te maken waar de situatie vandaan komt; en bepaal dan
voor jezelf een moment om erover te beslissen. Tobben helpt niet. Deze wijsheid klinkt
eenvoudig maar werd doorleefd verteld aan de hand van haar woelige wereldreis op een
zeilboot. Ook al zit alles tegen, zorg dat je je geen slachtoffer van de situatie voelt. Dit geldt ook
voor organisaties. Netwerken kunnen elkaar ondersteunen en met creatieve acties kan er meer
aandacht voor je boodschap ontstaan. Creativiteit werkt daarbij beter dan vlijt.
Ondernemer Aiva Viksna uit Letland, sprak over hoe mentoren en de mensen die zij begeleiden
(mentees) elkaar goed kunnen helpen. Binnen bedrijven en ook binnen organisaties. Beiden
moeten open durven staan voor nieuwe invalshoeken en op elkaar durven vertrouwen. Dan kan
er een lerende, uitdagende, motiverende situatie ontstaan waar beide partijen baat bij hebben.
Zij zelf heeft hier veel ervaring en vooral ook plezier in.
Catherine Pepinster getuigde als katholieke journaliste uit het Verenigd Koninkrijk van de
moeilijkheden die christelijke en vooral ook katholieke maatschappelijke actieve vrouwen
ervaren. Zij zelf, maar ook vrouwelijke politici. De inspiratie vanuit het geloof is heel anders dan
die vanuit partijpolitieke motivatie. Juist in een voornamelijk seculier land als het VK is het
moeilijk dat verschil in het publieke debat duidelijk te maken. Helaas maken kerkmensen het
voor actieve vrouwen ook niet altijd makkelijker om hun standpunten te verdedigen. Zij ziet een
betere toekomst in het opkomen van vrouwelijke theologen die de nuances in het
maatschappelijk en kerkelijk gesprek beter zichtbaar kunnen maken.
We deelden met de zusterorganisaties onze best practices van het afgelopen jaar. In Duitsland
werkten ze aan het project Maria 2.0 en dit wordt vervolgd met ‘Maria schweige nicht’. In
Zwitersland wordt 50 jaar vrouwenkiesrecht gevierd door op 1 augustus overal vrouwen te laten
preken. Ook wordt er gewerkt aan het project ‘economie is zorg’ met een prijswinnend filmpje.
In Duitsland was er op 17 mei, de dag van de heilige Junia, ook een vrouwenpreekdag. En ook
bouwen de vrouwen daar aan de ‘Galerij van de onzichtbare arbeid’. Als laatste sprak Sybille
Bader uit Zwitserland, vertegenwoordiger van Andante bij de Raad van Europa. Het ging o.a.
over het organiseren van een stem voor vrouwen demonstranten in Wit Rusland, voor vrouwen
in Turkije, dat het Verdrag van Istanbul heeft opgezegd. Met ons netwerk vertegenwoordigd bij
de Raad van Europa, spelen we gelukkig al een poos een rol “om samen de wereld voor je
huisdeur te veranderen”.
Op de website van Andante leest u binnenkort het verslag terug en zijn de links naar de lezingen
te vinden. 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.
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Dit gebed leidde ons het afgelopen kwartaal bij onze werkzaamheden voor Klimaat & geloof.
De zegenbede van Franciscus
Moge God ons zegenen met onrust over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en
oppervlakkige relaties, zodat er diepgang moge zijn in onze harten.
Moge God ons zegenen met boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking en de uitbuiting
van mensen, zodat we mogen werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede.
Moge God ons zegenen met tranen te plengen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger
en oorlog, zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost om pijn in vreugde te
veranderen.
Moge God ons zegenen met voldoende dwaasheid om te geloven dat we verschil kunnen
maken in deze wereld, zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is.
Amen.
Van 30 sep-11 okt loopt de oecumenische klimaatpelgrimage van Polen naar de 26e
Klimaatconferentie in Glasgow door Nederland via Borne naar IJmuiden. Meer info:
https://www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht/

Activiteiten van verwante organisaties
24 aug: historica Evelyne Verheggen over bloemen en planten in de katholieke verbeelding
van deugdzaamheid. info@katholiekvrouwendispuut.nl
8 sep: Studiemiddag over Maria in Apeldoorn. Sprekers zijn o.a. bisschop Gerard de Korte, dr.
A. van de Beek, dr. Hanna Rijken, prof. Marcel Sarot en prof. Wim van Vlastuin. Dagvoorzitter
is Elsbeth Gruteke. De aanleiding is het verschijnen van het boek Maria. Icoon van genade van
Arnold Huijgen.
13 sep: Prinsessendag van de NVR over ‘Kleine banen, grote risico’s. Een inclusieve
arbeidsmarkt voor praktisch opgeleide vrouwen.’
10 okt: 100-jarig jubileum stichting Melania. https://melania.nl.

Zomertips
Er is een nieuwe podcastserie van ‘Bidden onderweg’ verschenen. Hij gaat over onthaasten.
Geniet ervan de komende zomer.
Wandel langs het Brabantse kloosterpad. Een overzicht vindt u op de site van de KNR,
informatie vindt u hier.
Bezoek Kloostertuin San Damiano in Den Bosch. Bij de Kloostertuin is op 8 mei, 12 juni, 10
juli, 14 aug, 11 sep. en 9 okt de poort in de kloostermuur aan de Van der Does de
Willeboissingel 12 open. https://www.stadskloostersandamiano.nl/2021/06/09/openkloostertuin/
Bewonder de tentoonstelling ‘de vele gezichten van Maria Magdalena’ in het Catharijne
Convent Utrecht, 25 juni 2021 - 9 januari 2022,
https://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/maria-magdalena/

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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