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Jaarverslag 2020
Netwerk Katholieke Vrouwen
1.. Doelstelling
Het Netwerk Katholieke Vrouwen is een open netwerk van en voor vrouwen die vanuit haar
katholieke levenshouding de volgende zaken van belang vinden:
* Ontmoeting en verdieping rondom levensbeschouwelijke en maatschappelijke thema's;
* Opkomen voor de positie en belangen van vrouwen in kerk en maatschappij;
* Samenwerken en krachten bundelen met zusterorganisaties in Nederland, Europa en elders
in de wereld.

2. Partners en contacten
Momenteel zijn als groep bij het Netwerk aangesloten:
*de Konferentie Nederlandse Religieuzen (www.knr.nl),
*het Katholiek Vrouwen Gilde Houten en
*de Graalbeweging Nederland (www.degraalbeweging.nl/).
In Nederland is het Netwerk lid van:
*de Nederlandse Vrouwenraad (NVR, www.nederlandsevrouwenraad.nl/),
*het Verband Katholieke Maatschappelijke Organisaties (VKMO, www.katholieknetwerk.nl) en
*de Mariënburgvereniging (www.marienburgvereniging.nl/);
Daarnaast heeft het NKV een aantal Vriendinnen, die het Netwerk ondersteunen.

3. Vertegenwoordiging
Het Netwerk heeft
*een kwaliteitszetel in de Commissie Justitia et Pax (vacant) en is
*lid van de Nederlandse Vrouwenraad (NVR, www.nvr.nl).
In Nederland zijn vanuit het Netwerk Katholieke Vrouwen bijeenkomsten van deze en andere
organisaties bezocht. Een afvaardiging van het Netwerk heeft elk half jaar een overleg met
Mgr. Gerard de Korte, bisschop-referent Vrouw en Kerk.
Op Europees niveau is het Netwerk Katholieke Vrouwen lid van Andante, Europese Alliantie
van katholieke vrouwenorganisaties. Het heeft een afgevaardigde in het Andante-bestuur.
Wereldwijd is het Netwerk geassocieerd lid van de World Union of Catholic Women's
Organisations (WUCWO).

4. Bestuur
Het Bestuur van het Netwerk Katholieke Vrouwen bestond
in 2020 uit:
Maria van Schaijik, voorzitter;
Annie Beunen-Ossel, secretaris;
Ans Huijbregts-Krijnen, penningmeester;
Holkje van der Veer, lid;
Marie-Louise van Wijk-van de Ven, lid,
Carin Hereijgers, ambtelijk secretaris.

5. Bijeenkomsten
Op 14 februari organiseerden we een symposium over zingeving voor
alledag. Na de reis ontvingen we onze gasten met een lekkere,
eenvoudige lunch. De helft van de gasten was nieuw in ons
netwerk. Onze voorzitter, Maria van Schaijik, heette iedereen van
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harte welkom en stak een kaarsje aan omwille van aandachtigheid voor elkaar. Hella van der Wijst
ging in gesprek met de aanwezigen over zingeving, troost, er zijn voor elkaar. Kun je hulp en troost
geven? En kun je het ook ontvangen? En wat zijn goede manieren om er te zijn voor elkaar. “Pas op
met wat je zegt. Handel vooral. Doe iets. Doe het samen. Doe iets dat fijn is.” In de theepauze
konden we wat doorpraten met elkaar. Nieuwe ontmoetingen en vaste verbanden aanhalen.
Daarna sprak Eva Martens. Ze vertelde het verhaal van de Prins en het
vogeltje van Oscar Wilde. Het riep vragen op over wat waardevol is in
het leven? Wat is geluk? Klaar staan voor een ander of zelf je eigen
leventje leiden? Elkaar aanvullen in afhankelijkheid of je eigen plan
trekken wat ook van waarde is. Welke keuzes maak je en waarom? We
gingen in gesprek met elkaar en kwamen ook op adem in stilte. Hiermee
was de middag echt een oase in de dagelijkse gang van zaken. Even stil staan bij wat ons beweegt en
hoe we daarin elkaar ook vinden.
De middag werd afgesloten door Holkje van der Veer, die ons op een
ander been zette. Hoe kijken we naar elkaar? Wat vinden we van
anderen en van ons zelf? Zijn er onverwachte aanknopingspunten of
bronnen waar je inspiratie uit kunt halen. Het was nog een poosje
onrustig bij het naborrelen in het Titus Brandsma centrum. We
dachten na over een vervolg van deze dag. Fijn om elkaar ontmoet te hebben. Om elkaar te leren
kennen. Hopelijk vloeit hier één op één en ook voor ons netwerk veel goeds uit voort.
Na deze bijeenkomst kwam al snel corona in het land. We
vergaderden daarom in 2020 daarna veelal online vanwege de
corona-maatregelen. Gelukkig konden we wel in kleine kring
elkaar ontmoeten. Zo organiseerden we twee bijeenkomsten
waarbij we vrouwen rond Nijmegen en in Zuid Limburg vroegen
om inbreng voor het project #zijmaakthetverschil van de NVR over vrouwen in coronatijd. We
bereidden onze talkshow op 19 maart 2021 voor.

6. Gesprekken met Mgr. dr. Gerard de Korte
In 2020 vonden twee online gesprekken plaats met Mgr. dr. Gerard de
Korte, bisschop-referent Vrouw en Kerk.
De gesprekken waren
op 24 april 2020: over de impact van corona en de afwegingen van de
kerken rond de coronamaatregelen
op 13 november 2020: over Fratelli Tutti.

7. Internationaal werk
De bijeenkomst van Andante in juni 2020 in Baden Baden kon
helaas niet doorgaan. Het thema ‘Sustainability, a vulnerable
world calls for creative women' blijft actueel. We pakken dit
onderwerp in Nederland vanaf 2021 meer op.
We proberen onze vertegenwoordiger in het Andantebestuur
(CoCoA), Marleen Peters-Van der Heyden zo goed mogelijk te
ondersteunen.
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8. Nieuwsbrief
We maakten vijf nieuwsbrieven in de jaargang 14, drie in het voorjaar en
twee in het najaar. Daarin schreven we over onze eigen werkzaamheden,
over corona en we zijn gestart met het vorm geven van ons project
zichtbaarheid van vrouwen in de kerk. Ook konden we een interview met
katholiek lijsttrekker voor D66 Sigrid Kaag publiceren. Later konden we
ook nog een interview maken met Lilianne Ploumen (PvdA) en Bina
Chirino (CU) We memoreerden dat de eerste vrouwelijke (katholieke)
minister van Nederland, Marga Klompé opgenomen werd in de Canon
van Nederland. Daarnaast publiceerden we ook tips en teksten ter
inspiratie. Ze zijn te vinden op de website:
https://www.unkv.online/publicaties

9. Archief
Delen van het archief liggen klaar ter overdracht aan het KDC te Nijmegen.

10. Plannen voor 2021/22
We proberen op 19 november 2021 weer een talkshow te organiseren. In februari 2022
hopen we weer een fysieke bijeenkomst te houden.
We willen met werkgroepen vorm gaan geven aan onze thema’s klimaat&geloof en
zichtbaarheid van vrouwen – zowel in de samenleving in het algemeen als in de kerk.
Het laatste krijgt een extra dimensie in de aanloop naar de Bisschoppensynode in 2023 met
als thema ‘Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie en missie’. Nadere info over
dit proces vindt u hier: https://kro-ncrv.nl/alle-gelovigen-worden-betrokken-bij-nieuwe-synode-oversynodaliteit

Juli 2021
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