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Dit jaar vieren we 100 jaar vrouwenkiesrecht. Een goede aanleiding
voor de vrouwenbeweging om elkaar weer te vinden. In december
organiseerde de Nederlandse Vrouwenraad zijn verjaardag met het
thema hoe we als vrouwen de toekomst zien. Wat ons betreft speelt
niet alleen de praktische emancipatie daarbij een rol, maar zeker ook
vragen rond zingeving en eigenheid.
Daarvoor trekken we van 24 tot en met 29 april april naar Roemenië
voor de Andante Assemblee met als thema ‘Vrouwen in de kerk
maken het verschil'
In oktober organiseren we weer ons jaarlijkse symposium met deze
keer - nog als werktitel – ‘de zin van het leven’. Over die vraag
nadenken en spreken met elkaar is een zinnige bezigheid ter
afwisseling van alle materiële en praktische zaken waar we mee
bezig zijn. We willen daar graag gelegenheid voor bieden. Je hoort
gauw meer van ons hierover!
Het Netwerk Katholieke Vrouwen heeft een nieuwe ambtelijk
secretaris. Carin Hereijgers ondersteunt vanaf januari 2019 het
bestuur. Wij bedanken Joanne Seldenrath van harte voor al haar
inzet. Gelukkig blijft ze met ons meedenken.

Maria van Schaijik
Andante Assemblee 24-29 april Snagov, Roemenië
Het woord ekklesia betekende
oorspronkelijk de politieke
vergadering van burgers in de
oude Griekse stadsstaat. Vanaf
het begin bestond de
gemeenschap die zich
verzamelde rond de eerste
apostelen, geroepen uit de
wereld en tot God, uit zowel
vrouwen als mannen.
De Studiedagen willen vrouwen
ondersteunen en stimuleren om
ervaren en deskundige leden
van hun kerk te zijn.
Sprekers zijn Regina Heyder
(Duitsland), Tina Beattie
(Verenigd Koninkrijk), Chantal
Götz (Liechtenstein), Marta
Bodo en Boroka Beke
(Roemenië). De workshops

gaan over spiritualiteit, leren
praktische vaardigheden aan en
bieden natuurlijk veel gelegenheid om te delen met elkaar.
Zondag is er een excursie naar
Brasov, een stad die bekend is
om haar zwarte kerk.
Taal: Engels, Frans en Duits.
Informatie:
joanne.seldenrath@andanteeuropa.net
www.unkv.online/andante
(Hierboven ziet u een van de
mozaïeken in de prachtige kerk
die bij het klooster van Snagov
hoort.)

Tip
Trees van Montfoort presenteert op 10 mei haar beschouwing op Groene Theologie: Het
boek is wetenschappelijk
verantwoord, oecumenisch van
opzet en in toegankelijke taal
geschreven. Ze vergelijkt onder
meer drie ecofeministische
theologen en brengt hun
inzichten in in
het (zeer beperkte) Nederlandstalige
gesprek rond
theologie en
duurzaam-heid.

Meer info op
www.unkv.online/tips
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3 april Kracht van vrijmoedig spreken

12 april Kerkproeverij
Hoogleraar en lekendominicaan Erik Borgman
is de hoofdspreker op de inspiratiedag op 12
april a.s. in de aanloop naar de Kerkproeverij
in het najaar. Hij deelt die vrijdag een aantal
inzichten over de plek van de kerk in de
samenleving, over onze persoonlijke plek, als
gelovigen, in de maatschappij.

Het ‘Werkverband van Katholieke HomoPastores’ organiseert een symposium onder de
titel 'De kracht van vrijmoedig spreken’. Een
bisschop (mgr. Gerard de Korte), een
journalist (Hendro Munsterman) en een
theoloog (Anne Vandenhoeck) gaan met
elkaar en de aanwezigen in vrijmoedig gesprek
over homoseksualiteit en seksueel misbruik in
de RK kerk o.l.v. een dagvoorzitter (Anke
Bisschops). Dit symposium is voor allen die
pastoraal actief zijn binnen of namens de RK
kerk en geïnteresseerden en vindt plaats op 3
april, van 10.30 tot 16.00 uur in de Verkadefabriek in Den Bosch. Voor meer info en
inschrijving: symposiumwkhp@gmail.com

21-23 juni Kerkennacht
In het weekend van 21 - 23 juni zetten kerken
in heel Nederland hun deuren open om te laten
zien welke schatten ze in huis hebben. Marleen
Stelling, presentator van Het Vermoeden (EOIKON), is de nieuwe ambassadeur van dit
oecumenische festijn. Bij het thema van de
kerkennacht publiceerde de Raad van Kerken
inmiddels een gelijknamige brochure ‘Is dit
óók kerk?’
Marleen Stelling:

6 april Caritas beweegt
De Nederlandse bisdommen organiseren een
dag over nieuwe vormen van religieuze
betrokenheid en diaconie.
Meer informatie: klik hier

Oktober Symposium NKV: werktitel ‘De

zin van het leven’

Per 25 mei 2018 geldt de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In het kader van deze wetgeving
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 Netwerk
Katholieke Vrouwen. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om.
Als u de activiteiten van Netwerk Katholieke Vrouwen wilt ondersteunen en ook in het vervolg de Nieuwsbrief
ontvangen,, dan kunt u donateur worden (vanaf € 15 p.j.). Meer informatie vindt u op
www.unkv.online/aanmelden
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