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Met een dubbel gevoel schrijf ik het voorwoord van deze nieuwsbrief.
Allereerst: ik ben trots op de bijdrage van (mensen gelieerd aan) de Unie
NKV aan activiteiten en opinievorming, U kunt er in deze nieuwsbrief over
lezen. Maar ook: gezien de recente ontwikkelingen binnen onze organisatie
en binnen de aangesloten organisaties ben ik weinig optimistisch over het
voortbestaan van de Unie NKV. Wél groeit mijn overtuiging dat het
gedachtegoed, de erfenis, niet verloren zal gaan. Dat we een manier vinden
om als vrouwengroeperingen met elkaar in contact te blijven en zo nodig
samen op te trekken. Dat we plaatsen vinden waar we door kunnen gaan
met invloed uit te oefenen op kerk en samenleving, nationaal en
internationaal, kortom waar mensen, vrouwen, de handen ineen kunnen
slaan om de wereld mooier te maken voor iedereen.
In het najaar kunnen we u daarover hopelijk meer vertellen. Maar laten we
eerst genieten van ontspannen zomermaanden, met tijd voor de dingen die
we belangrijk vinden. Ik wens u dat in ieder geval van harte toe.

Karine Pluymaekers, voorzitter Unie NKV
Scheurtjes laten licht door

‘Zeg maar niets’, zei ze. Hij kwam
ondanks alles weer eens in de kerk
en zij ging naast hem staan, nodigde hem uit voor een gespreksgroep. Toen was Gerard ‘betrapt’
op homoseksualiteit en verstoten
uit zijn parochie. Nu is hij gelukkig
getrouwd met Ruud en parochiecoördinator van de Vlaspit in
Tilburg.
In een notendop geeft dit verhaaltje weer hoe de kerk kan omgaan
met de relaties van mensen. Het
werd verteld op het symposium dat
de Konferentie Nederlandse
Religieuzen en de Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging hadden georganiseerd op
22 april in Utrecht onder de bezielende leiding van dagvoorzitter
Manuela Kalsky, directeur van het
Dominicaans Studiecentrum voor
Theologie en Samenleving. Het
doel van de dag was aanbevelingen
te formuleren voor de roomskatholieke bisschoppensynode
over het gezin (Rome, 4 t/m 25
oktober 2015).

Bij de organisatie van deze bijeenkomst was gekozen voor drie
thema’s: echtscheiding, homoseksualiteit en migratie. Elk onderwerp werd op dezelfde manier behandeld: een ervaringsverhaal, een
lezing en tijd om na overleg met je
buurvrouw of -man een aanbeveling op te schrijven.

Boven: Manuela Kalsky, Annemie
Dillen, onder: Jan Jans, Jorge
Castillo
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Ongeveer zeventig mensen luisterden naar de verhalen, over hoe de
kerk soms een warme gemeenschap kan zijn waar je bij wilt horen, en soms de organisatie die jou
en de relaties in je leven niet ernstig neemt. Want als een huwelijk
strandt, moet het dan nietig worden
verklaard? Gaat het in een relatie
om biologische sekse, erotisch verlangen, maatschappelijke positie of
vooral om de mens die je bent en
wilt zijn voor een ander? Heeft de
kerk iets te maken met de noodgedwongen scheiding van vluchtelingen van hun partner, kinderen,
vrienden, familie?
De lezingen van Annemie Dillen
(theologische faculteit Leuven),
Jan Jans (Tilburg School of
Humanities) en Jorge Castillo
Guerra (Radboud Universiteit
Nijmegen en Nijmegen Institute for
Mission Studies) maakten duidelijk
dat deze tijd vraagt om een nieuwe
theologische bezinning op de relaties die mensen met elkaar aangaan. De opmerkingen op de kaartjes zijn samengevat in een
slotverklaring (zie pag.3).
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Waarom bio-ethiek?
Bio-ethische thema’s waarmee mensen van nu te maken
hebben
Andante Summer School,
12-16 augustus
Bio-ethiek is het thema van de
Summer School van Andante omdat het door de lidorganisaties tot
een van de prioriteiten van
Andante is gekozen tijdens de
Algemene Assemblee (Bratislava
2013). Ook het voorjaarsnummer
van het Andante Magazine is
gewijd aan bio-ethiek.
Bio-ethiek speelt een rol op veel
van de levensterreinen die van
belang zijn voor vrouwen en hun
gezinnen. Een aantal christelijke
wetenschappers, theologen en
ethici houden zich al geruime tijd
bezig met de moeilijke vragen en
beslissingen van de bio-ethiek.
Andante, als Europese Alliantie
van katholieke vrouwenorganisaties, richt zich op de christelijke
aspecten van de discussies, bewust
van de noodzaak om de waardigheid van de mens te verdedigen en
te bevorderen.
In een democratische maatschappij
met vrije toegang tot informatie
hebben alle burgers de opdracht
om kennis te verzamelen en een
standpunt in te nemen over zaken
die van invloed zijn op hun toekomst. Door lastige thema’s op een
ruimdenkende en open wijze aan
de orde te stellen hopen de organisatoren bij te dragen aan reflectie
en evaluatie. Veel lidorganisaties
zijn actief betrokken bij de vorming van hun leden. Andante
hoopt via deze Summer School
voldoende informatie door te geven om over dit thema ook op landelijk en regionaal niveau conferenties en studiedagen te organiseren.
Aangezien niet alle onderwerpen
van bio-ethiek behandeld kunnen
worden binnen het korte tijdsbestek van drie dagen, wordt
vooral aandacht besteed aan:
* De principes van ethiek en bioethiek;
* Ethische vraagstukken bij begin
en eind van het leven;

* Ethische dilemma’s van toekomstige ouders;
* Europese wetgeving die van
toepassing is op bio-ethische
vraagstukken;
* Toekomstige uitdagingen in
technologie en bio-wetenschap.
Voertalen van de Summer
School zijn Duits, Engels en Frans.
Deelneemsters dienen een (of
meer) van deze talen te beheersen.
Ook de discussiegroepen zijn
Duits-, Engels- of Franstalig.
Plaats: Don Bosco Haus te Wenen
(Oostenrijk).
Tijd: De Summer School begint op
woensdag 12 augustus met diner
(18.00u), en eindigt op zondag 16
augustus na de lunch.
Aanmelding/betaling: via de website www.andante-europa.net voor
1 juni 2015, door € 180 te storten
op de bankrekening van Andante.
Bij afzegging wordt dit bedrag niet
geretourneerd. Het resterende bedrag dient op 1 augustus op de
rekening van Andante staan.
Bankgegevens: IBAN NL68 INGB
0005 1432 88, BIC: INGB NL 2A
t.n.v.: Andante Europese Alliantie
v kath vrouwenver., p.a. 1506 TX
Zaandam.
Contact:
secretariat@andante-europa.net.
Kosten: Conferentie zonder accommodatie € 285;
1-persoonskamer € 500 p.p., 2-persoonskamer € 450 p.p. (4 overnachtingen). Voor extra overnachtingen in het Don Bosco Huis kunt
u contact opnemen met:
judith.thunshirn@donbosco.at.
Uit Nederland zullen vijf vrouwen
aanwezig zijn. Er zijn nog twee
plaatsen beschikbaar voor vrouwen
uit de Unie-organisaties op basis
van de 10%-regeling (de deelneemster of haar organisatie
betaalt 10% van de totale kosten,
de rest wordt betaald via de Unie
NKV).
Informatie:
seldenrath@scarlet.nl.
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Aanwezigheid van vrouwen
in kerk en samenleving

Bij verschillende gelegenheden
heeft paus Franciscus gesproken over de noodzaak van een
serieus theologisch onderzoek
met betrekking tot de aanwezigheid en de opdracht/ missie
van vrouwen in Kerk en samenleving. De Pauselijke Raad voor
de Leken vroeg daarom Mgr.
Eijk naar de aanwezigheid van
vrouwen in de Nederlandse
samenleving en in de RoomsKatholieke Kerk.
Vanuit de bisschoppenconferentie bereikte de Unie NKV het
verzoek om deze vragen te beantwoorden. Haar Commissie
Overleg Bisschoppen heeft zich
over deze taak gebogen en uitgebreid gerapporteerd. Wordt
vervolgd in een eventuele
volgende Nieuwsbrief.
Elma van den Nouland heeft als
missiezuster in Ethiopië gewerkt
en in een bundel trieste en vrolijke,
kritische en dankbare verhaaltjes
verzameld. Zoals over de arme
weduwe die bidt voor de expatvrouwen uit Addis Abeba, bij haar
op bezoek: ‘God, zegen deze
vrouwen. Zorg voor een goede reis
en breng hen veilig thuis. Geef hun
alles wat ze nodig hebben.’
Elma van den Nouland,
Moeder voor een dag en
30 andere verhalen uit
Ethiopië. Eigen beheer,
2014. Bestellen via de
SRTV: srtv@srtv.info of
(073) 61 544 44. € 10,00
(excl. verzendkosten). De
netto-opbrengst is voor de SRTV.
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Slotverklaring van het symposium
Op uitnodiging van de Unie
Nederlandse Katholieke
Vrouwenbeweging en de
Konferentie Nederlandse
Religieuzen kwamen op 22 april
2015 ongeveer 70 betrokken
katholieken - leken, pastores,
religieuzen - bijeen in Utrecht. De
oproep van paus Franciscus om
voorafgaand aan de bisschoppensynode over het gezin, die van 4 tot
25 oktober 2015 wordt gehouden
in Rome, een brede consultatie te
houden onder katholieken kan op
veel sympathie rekenen. Graag
laten ook wij onze stem horen over
de kwesties die de bisschoppen
zullen bespreken, kwesties die
velen van ons diep raken.
Drie thema’s stonden centraal
tijdens het symposium: echtscheiding, homoseksualiteit en
migratie. Bij elk thema hoorden we
ervaringsverhalen, gevolgd door
een reflectie op de thema’s door
theologen. Vervolgens gingen de
deelnemers over het gehoorde in
gesprek en schreven hun eigen
wensen en verwachtingen ten
aanzien van de drie thema’s op.
Uit de reacties kwam duidelijk
naar voren dat er een sensus
fidelium bestaat, die afwijkt van de
officiële kerkelijke leer. We hopen
dat de bisschoppen de opvattingen
die leven onder veel katholieken in
Nederland serieus zullen nemen. In
het onderstaande vatten we samen
wat vanuit de deelnemers en
sprekers van het symposium is
opgemerkt.
Huwelijksleer
De duurzame en liefdevolle band
tussen mensen die in een huwelijk
wordt uitgedrukt, is prachtig. Het
is goed dat de kerk mensen bemoedigt om te streven naar dit ideaal.
Maar de realiteit is dat dagelijks
huwelijken stranden en niet meer
te herstellen zijn. Gehuwden die
vaak na een lange periode van pijn
en moeite uiteindelijk tot de slotsom komen dat hun huwelijk duurzaam is ontwricht worden door de
huidige kerkelijke leer en praktijk

onnodig verder verwond en
gekwetst.
Het is belangrijk dat er respect is
voor de gebrokenheid die mensen
ervaren als hun huwelijk stuk gaat.

dat mensen – op basis van het
evangelie – niet wil uitsluiten,
werkt vervreemdend en wordt door
veel pastores als verlammend
ervaren.

Aanbevelingen formuleren
Mensen hebben ook het recht op
een nieuw begin. Het is voor veel
katholieken onverdraaglijk dat
gescheiden mensen die een nieuwe
relatie aangaan niet ter communie
mogen gaan. Sacramenten zijn
genademiddelen, zij moeten verbinden, sterken en nieuwe perspectieven openen. Zij zijn niet bedoeld om mensen buiten te sluiten.
Door mensen de eucharistie te weigeren, sluit de kerk een weg naar
heling af, zowel voor de gescheiden mensen als voor de kerkelijke
gemeenschap die intern verdeeld
raakt. Dat is in tegenspraak met de
barmhartigheid die uit de Bijbelse
verhalen over Jezus spreekt.
Hier gaapt een brede kloof tussen
een kerkelijke leer die als hardvochtig wordt ervaren en een
respectvolle, barmhartige en open
pastorale houding. De leer is een
gids voor de mens. Maar de mens
is ook een gids voor de leer. De
brug tussen beide wordt niet geslagen door te oordelen, maar door
te luisteren, te zoeken en door pijn
te erkennen. De spagaat tussen een
‘onveranderlijke leer’ en het pastoraat
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Op grond van de overwegingen
tijdens het symposium bevelen we
de bisschoppen aan:
* de weloverwogen beslissingen en
het eigen gevormde geweten van
hertrouwden te respecteren;
* het proces van nietigheidsverklaring van huwelijken te
verkorten en te vereenvoudigen;
* te zoeken naar een andere term
voor ‘nietigverklaring’, aangezien
veel gescheidenen de relatie die er
in alle eerlijkheid was niet willen
ontkennen;
* de leer en praktijk omtrent
echtscheiding opnieuw te bezien –
de theologie en de praktijk in de
orthodoxe kerken kan hierbij
richting geven;
* het eind van een huwelijk te
markeren met een ritueel;
* in pastorale opleidingen expliciet
aandacht te schenken aan de begeleiding van gescheiden mensen en
daarbij een respectvolle en open
pastorale houding te stimuleren.
Homoseksualiteit
Binnen de geloofsgemeenschap is
het denken over homoseksualiteit
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in de afgelopen veertig jaar
ingrijpend veranderd. Veel
katholieken vinden dat de discussie
niet langer moet gaan over het
biologische geslacht van mensen,
maar over hun liefdevolle
verbondenheid. Ze zijn van
oordeel dat de kerk deze
liefdevolle verbintenissen moet
erkennen en indien gewenst
zegenen. De traditionele invulling
van het huwelijk als alleen tussen
een man en vrouw en ‘eerst en
vooral gericht op voortplanting’ is
te beperkt. Elke liefdesrelatie is
een zegen voor de betrokkenen, de
kerkelijke gemeenschap en de
samenleving.
De erkenning van deze liefdesrelaties is van groot belang. Elk
mens is een geliefd schepsel van
God en heeft recht op liefde en
genade. Pastoraat en sacramentele
praktijk moeten op dit Bijbelse
mensbeeld zijn gestoeld.
Op grond van de overwegingen
tijdens het symposium bevelen we
de bisschoppen aan:
* de relaties tussen mensen van
hetzelfde geslacht die van elkaar
houden en die zorg dragen voor
elkaar, als gelijkwaardig aan
heteroseksuele relaties te erkennen
en te respecteren;
* de kerkelijke antropologie te
herijken op basis van eigentijdse
inzichten uit psychologie, biologie
en filosofie;
* andere liefdevolle verbintenissen
dan het klassieke huwelijk tussen
man en vrouw indien gewenst te
zegenen.
Migratie
Als katholieken maken we deel uit
van een wereldkerk. Dat noopt tot
aandacht voor ontwikkelingen die
wereldwijd gaande zijn. Migratie
is daar een actueel voorbeeld van.
Het verlaten van huis en haard is
voor migranten een ingrijpende gebeurtenis. De impact op hun
familieleven is enorm. Om die
reden moet de situatie van migranten en hun gezinnen zeker aan bod
komen tijdens de bisschoppensynode.

De problemen waar migranten
tegenaan lopen in het land waar ze
zich vestigen, zijn legio: moeilijkheden met taal en cultuur, moeite
om aansluiting te vinden bij de
autochtone bevolking, moeite om
weer een eigen leven op te
bouwen. Het zwaarste is echter het
gemis van familie en dierbaren die
in het land van herkomst achter
bleven. Soms komen migranten in
de meest schrijnende situaties
terecht, waardoor het onderhouden
of opbouwen van een normaal
familieleven onmogelijk is.
De kerk is geroepen mensen nabij
te zijn in de gebrokenheid van het
migrantenbestaan. De kerk heeft
de taak nieuwkomers te verwelkomen en bruggen te slaan tussen
migranten en de lokale bevolking.
Maar helaas gebeurt het te weinig
dat de katholieke kerk naar deze
mensen toegaat en hun een gastvrij
thuis biedt. Daardoor kiezen veel
migranten liever voor evangelikale
of pinksterkerken die dat wel doen.
Momenteel waait in veel landen
een geest van angst en afkeer voor
‘de (religieus-cultureel) anderen’.
Vanuit de Bijbelse notie dat we
allemaal broeders en zusters zijn
van elkaar, allemaal kinderen van
God, hebben juist gelovigen de
opdracht om te werken aan een
gastvrije en solidaire samenleving.
De oorzaken van de wereldwijde
migratie zijn complex. De kerk kan
deze niet alleen oplossen. Wel
moet de kerk een consequente
pleitbezorgster zijn van de rechten
van mensen op een menswaardig
bestaan waar ook ter wereld. Dat
houdt ook in dat zij met hun
echtgenoten en kinderen samen
kunnen leven.
Op grond van de overwegingen
tijdens het symposium bevelen we
de bisschoppen aan:
* er werk van te maken dat de kerk
een gemeenschap vormt waar
gelovigen zich thuis kunnen voelen
en zich met elkaar verbonden
weten over de grenzen van ras,
afkomst of cultuur heen. Daarmee
wordt de kerk een teken, een
alternatief voor een samenleving
die steeds restrictiever wordt;
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* interculturele gevoeligheid te
ontwikkelen – vooral onder
voorgangers – om communicatie
en samenwerking tussen mensen
van verschillende culturen te
vergemakkelijken
* te investeren in het pastoraat
onder migranten – zo zou er per
bisdom een contactpunt moeten
worden ingesteld waar migranten
kunnen samenkomen en om steun
kunnen vragen;
* ten overstaan van de politieke
overheden steeds op te komen voor
de rechten en belangen van
migranten – daaronder valt zeker
ook het recht op gezinshereniging;
* stil te staan bij het 65e jubileum
van de Apostolische Constitutie
‘Exsul familia nazarethana’. De
beste manier om dit te doen is om
in de geest van dit document de
zorg voor het gezin in een context
van migratie te actualiseren.
Conclusies
Deze tijd vraagt om een nieuwe
theologische bezinning op de
relaties die mensen met elkaar
aangaan. Het huidige kerkelijke
model van huwelijk en gezin schiet
tekort als het gaat om de verbondenheid en trouw die mensen
zoeken en vormgeven in een
veranderende wereld. Het pastorale
handelen – naast iemand gaan
staan, respectvol luisteren,
meehelpen een weg te zoeken die
mensen leven schenkt – zou de
weg moeten wijzen bij de noodzakelijke theologische herbezinning op het relationele leven van
gelovigen in onze tijd.
Het werken aan een gemeenschap
waar mensen, in al hun verscheidenheid, zich echt opgenomen
voelen, is een taak voor allen. Daar
ligt huiswerk voor de gehele kerk,
van paus en bisschoppen tot
parochiegemeenschappen en
individuele gelovigen.
- Unie Nederlandse Katholieke
Vrouwenbeweging
- Commissies CVC en CMBR van
de Konferentie Nederlandse
Religieuzen
.
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Uit de organisaties
Op zaterdag 6
juni organiseert de
Graalbeweging
een Inspiratiedag
rond 'De spirituele
tekenen van deze
tijd'. Kom naar een boeiende dag
met uiteenzettingen van onder
meer geëngageerd theologe
Manuela Kalsky over meervoudige
religieuze verbinding en van
publiciste Lisette Thooft over
moderne spiritualiteit. Met tijd
voor vragen en uitwisseling.
Op de laatste woensdag van de
maand ben je in het Graalhuis
welkom voor een Compassiecirkel, een oefenavond in
compassie voor jezelf, de ander en
de aarde. Op woensdag 24 juni,
20-22u.
Op zaterdag 20 juni vindt er in het
Graalhuis in Utrecht een
Zelfcompassiedag plaats, een dag
om de liefdevolle vriendelijkheid
voor jezelf te verdiepen en
ondersteunen.
Begeleiding: Hilde Debacker.
Op zondag 21 juni is er een
middag ‘Dansen van Universele
Vrede’, begeleid door Jolanda
Lagendijk en Seraphina Freeke
met live muziek.
Plaats: Graalhuis: Nieuwegracht
51, 3512 LE Utrecht. Meer info op
www.degraalbeweging.nl. Inschrijven kan via degraal@planet.nl.'

TREK WEG als zwerver,
nomade, pelgrim...
Op zaterdag 12 september 2015
wordt de jaarlijkse Nationale
Vredesdag Religieuzen gehouden.
Het thema gaat over wegtrekken...
als zwerver, nomade, pelgrim.
Wegtrekken is niet zomaar iets.
Het vraagt inspanning om het
vertrouwde los te laten. Het vraagt
moed om alles achter je te laten.
Het is wegtrekken zoals Abraham,
de goden achter je laten, en
vertrouwen op je innerlijke stem.

Het is wegtrekken en kijken met
andere ogen, de ogen van de arme
en afgeschreven mensen.
Wat is er nodig om op reis te gaan?
Prof.dr. Lieve Troch, zal de deelneemsters deze dag verder helpen
om in het spoor van gerechtigheid
en vrede te gaan. Lieve Troch is
feministisch theologe en is door
Kerk in Actie uitgezonden naar
Brazilië. Zij werkt daar als hoogleraar in São Paulo. Ook werkt zij
regelmatig in verschillende Aziatische landen.
De organisatie van deze Vredesdag
berust bij de commissie Vredesvraagstukken.
Plaats: Jeroen Bosch College in
’s- Hertogenbosch.
Tijd: 10.00 – 16.00 uur
Informatie en opgave: voor 21
augustus t.a.v. Bureau KNR,
afdeling communicatie,
communicatie@knr.nl.

Bijeenkomst over racisme
en discriminatie
Op 4 juni 2015 organiseert de
Nationale Campagne ‘Onderhuids’
– in samenwerking met ZijActief
Limburg, de Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADV) en
met medewerking van ROC Gilde
Opleidingen in Roermond – een
bijeenkomst over racisme en discriminatie, in het bijzonder over
discriminatie op de arbeidsmarkt.
Uit onderzoek blijkt dat een groot
deel van de Nederlanders zichzelf
als ‘tolerant’ beschouwt. Racistische uitspraken worden door de
meeste mensen dan ook vast
veroordeeld. Maar daarmee zijn
we er nog niet. Want racisme en
discriminatie verschijnen veel vaker in het subtiele, het onbewuste,
het terloopse. Jezelf eens afvragen
hoe het eigenlijk is gesteld met
jouw ideeën over ‘de ander’ is in
een wereld vol beelden en beeldvorming geen overbodige luxe. En
over die zoektocht naar eigen
vooroordelen gaat de Nationale
Campagne ‘Onderhuids’.
-5-

Tijdens de bijeenkomst op 4 juni in
Roermond gaan we naar filmfragmenten kijken die ons iets
leren over welke voor- of nadelen
er kunnen kleven aan je huidskleur. Het publiek wordt uitgedaagd een test te doen om daarmee
de eigen associatie met bepaalde
groepen in onze samenleving te
onderzoeken. Er komen sprekers
uit het hele land die beroepsmatig
proberen discriminatie op de
arbeidsmarkt te bestrijden, ofwel
zelf ervaring hebben gehad met
deze vorm van discriminatie.
De presentatie is in handen van
schrijfster, adviseur, commentator
en columnist Petra Stienen. Bas
Gadiot verzorgt een training, Bert
Peterse (beleidsmedewerker
gemeente Peel & Maas) spreekt
over gastarbeiders in Limburg en
Jaouad Redouani (Reclassering
Haarlem) over eigen ervaringen op
de arbeidsmarkt.
Plaats en tijd: ROC Gilde
Opleidingen in Roermond, 4 juni,
inloop vanaf 19.30u, tot 22.00u.
Aanmelding:
zijactief@zijactieflimburg.nl.

Ook jij bent welkom
Voor het KVG Limburg is 2015
het jaar van ‘Ook jij bent welkom’.
In elke afdeling worden nieuwe
vrouwen, met name protestante
vrouwen, uitgenodigd om kennis te
maken met het KVG. Na een
presentatie waarin alle aspecten
van het KVG worden toegelicht,
volgt een ludieke bezinning op de
waarde van het lidmaatschap. Ook
voor leden leuk om weer eens na te
denken over de meerwaarde van
hun lidmaatschap.
2016 wordt het jaar van ‘We zijn
er ook voor anderen’. Wij, sterke
vrouwen van het KVG, stellen
onze kwaliteiten beschikbaar voor
anderen. Dit jaarthema zal vorm
krijgen in samenwerking met
Humanitas.
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Wereldconferentie
Vrouwenopvang
In november 2015 vindt in Den
Haag de 3e Wereldconferentie
Vrouwenopvang plaats. Deze conferentie wordt georganiseerd door
de Stichting Vrouwenopvang
Nederland en haar partners, op
verzoek van het Global Network of
Women’s Shelters. Graag vragen
we uw hulp zodat hulpverleners
die de financiële middelen niet
hebben, ook naar Den Haag
kunnen komen.
Geweld tegen vrouwen en
kinderen vindt nog steeds op grote
schaal plaats; één op de drie
vrouwen krijgt ermee te maken.
Het is misschien wel de grootste
misdaad tegen de mensheid aller
tijden. Kennisuitwisseling en
netwerkversterking zijn van groot
belang. Helaas is het niet voor alle
hulpverleners in de vrouwen
opvang financieel mogelijk deze
conferentie bij te wonen.
Met een donatie van €5 geeft u
deze hulpverleners de mogelijk-

De 3e Wereldconferentie
Vrouwenopvang is het platform
om formele en informele internationale samenwerking te
creëren. Er worden 1.500 deelnemers uit meer dan honderd
landen verwacht. Afspraken
worden vertaald naar acties.
Deze conferentie zal een
stimulans geven om een einde
te maken aan alle geweld tegen
vrouwen!
heid in november naar Den Haag
te komen.

Ontdek de monnik in jezelf
Op vrijdag 12 en zaterdag 13
juni zijn dit jaar de Soeterbeeckdagen te Ravenstein. Voorzitters,
bestuursleden en medewerkers van
bij het VKMO-Katholiek Netwerk
aangesloten organisaties worden
uitgenodigd om mee te gaan op
pelgrimstocht (de Unie NKV is
aangesloten bij het VKMO).

DONEER €5 door het woord
WOMAN te sms-en naar 3669
Na het verzenden van uw sms
ontvangt u een bericht waarin
wordt gevraagd uw IBAN nummer
te sms-en (gratis). Hierna wordt €5
afgeschreven van uw bankrekeningnummer. Deze manier van
doneren (via microincasso.nl) is
volledig veilig. Wilt u meer dan €5
doneren, ga dan naar de site World
Shelter Conference en klik op de
donatiebutton.. Samen stoppen we
vrouwenmishandeling. Heel
hartelijk dank voor uw bijdrage!

Inschrijven voor deze inspirerende
bijeenkomst kan middels een
aanmeldformulier.

VREEMDE ONTMOETINGEN, ONTMOETINGEN MET HET VREEMDE
Symposium ter afsluiting van de Open Studiedagen van de Catharina Halkes Leerstoel Religie en Gender (Faculteit
Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Radboud Universiteit ) op 5 juni. Lezingen van Maaike de Haardt, Lieve
Troch, Grietje Dresen, Hedwig Meyer Wilmes, muziek van muse coNAction en een afsluitend gezellig samenzijn
Plaats en tijd: Radboud Universiteit Nijmegen, SP 3 (Spinozagebouw), 10.30-17.30u.
Opgave: voor 25 mei o.v.v. naam en adres via OpenStudiedagen@ftr.ru.nl en betaling van € 12,50 op gironummer
NL23 INGB 0002335463 t.n.v. Stg. KU Radboud Universiteit te Nijmegen, o.v.v.: 2150011. U ontvangt een
bevestiging, praktische informatie en routebeschrijving.

Raadpleeg voor activiteiten regelmatig de kalender op www.unienkv.nl.
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