Stem van katholieke vrouwen klinkt door
in nationaal synoderapport
Het Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV) is verheugd dat de bijdrage van ruim 2200 katholieke
vrouwen doorklinkt in het nationale synoderapport dat door de Nederlandse bisschoppenconferentie naar Rome is gestuurd. Aangemoedigd door de hoopvolle boodschap van de
Vaticaanse persconferentie over deze eerste fase van de synode is het NKV van harte bereid om
actief bij te dragen aan het voortgaande luisterproces in de katholieke kerk.
Het eerste deel van het rapport doet op eerlijke en herkenbare manier recht aan de uitkomsten van
de synodegesprekken in diverse organisaties en de bisdommen. De breedte van de inhoud van het
rapport ‘Zij heeft een verhaal’ komt terug in deze samenvoeging van alle bijdragen uit het land. Van
de behoefte aan ruimte voor bezinning, de vraag naar toegankelijke taal en meer variatie in de
liturgie, de roep om als kerk meer zichtbaar en relevant te zijn in de samenleving, het verlangen naar
een luisterende en empathische kerk tot de vraag naar openheid voor dialoog ook over moeilijke
onderwerpen. De grote betrokkenheid en de hunkering naar een warme inspirerende gastvrije kerk,
zoals te vinden in ‘Zij heeft een verhaal’ wordt breed gedragen.
Rol van vrouwen
Met name in paragraaf 3, over de dialoog in de kerk, komen de aanbevelingen over de rol van
vrouwen uit het rapport ‘Zij heeft een verhaal’ naar voren. De vragen naar meer balans in de kerk
tussen mannen en vrouwen, meer waardering en respect voor vrouwen, meer zichtbaarheid en inzet
van de deskundigheid van vrouwen in alle bestuursorganen van de kerk zijn hier opgenomen. Ook
het pleidooi naar voortgaand onderzoek en gesprek over toelating van vrouwen tot het ambt is
opgenomen.
Een circulair proces
De persconferentie in het Vaticaan spreekt over een circulair proces. In die zin dat alle inbreng uit de
verschillende continenten wordt gebundeld en weer terug komt naar lokaal niveau om opnieuw te
bespreken. Het gesprek gaat door en dat geeft de gelegenheid om te luisteren en te leren van
ervaringen van katholieken op andere plekken. Mgr. Marin zegt hierover: "Het belangrijkste is om
een nieuwe manier van kerk-zijn aan te nemen die coherenter en authentieker is ... om met
sereniteit verder te gaan op deze weg van vernieuwing en hoop".
Stevig draagvlak
In dit dynamische luisterproces wil het Netwerk Katholieke Vrouwen van harte actief deelgenoot zijn
vanuit het stevige draagvlak en de grote betrokkenheid die naar voren zijn gekomen uit de reacties
van 2230 katholieke vrouwen in het synodeproject ‘Zij heeft een verhaal’.

