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Agenda:  

 
 
18 november: Laudato Si Alliantie evenement ‘Van klimaatdepressie naar duurzame hoop’. 
 
25 november: Pius lezing Geert van Dartel, voorzitter RvK over kerken en vluchtelingenopvang. 
 
28 november: Europees webinar door Andante en partners over de synode 
 
7 december:  Webinar van NKV en KNR over vervolg synodeproject met Mgr. De Korte en Prof Wijlens. 

 
2023 
 
Februari       :   Europese synodebijeenkomst in Praag  
 
Maart           :   Themamiddag NKV over ons werk voor klimaat en Laudato Si.  
 
Mei               :   WUCWO Assemblee in Assisi met audiëntie bij de Paus in Rome op 13 mei.  
 
Oktober       :   Andante studiedagen in Augsburg. 
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Website: www.unkv.online 

Bij dit nummer 
Beste mensen, 

 

Al snel sturen wij u nu weer een Nieuwsbrief. Er is veel gaande. 
Onze Europese en nationale synodewerkgroep bereiden nog met 

enige spoed webinars voor om de continentale fase in februari in 
Praag goed voor te bereiden.  

 
Daarnaast gebeurt er veel op het gebied van klimaat & Geloof waar 

wij ook aan bijdragen. O.a. met een eigen vrouwenthemamiddag in 

maart 2023, zoals u kunt lezen.  
 

Genoeg te doen in aanloop naar een hoopvolle kerst. U kunt de 
advent ingaan met een schitterend boekje van vier Dominicanessen 

van de heilige familie in Neerbosch.  

 

Carin Hereijgers 

Ambtelijk secretaris  
 

 
  

https://laudato-si.nl/event/laudato-si-event/
https://kro-ncrv.nl/geert-van-dartel-nieuwe-voorzitter-raad-van-kerken
https://www.wucwo.org/index.php/en/messages-resources/mensajes-de-la-presidenta-general/1914-monthly-message-november-2022
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Internationale samenwerking 
 

 
Katholieken overal ter wereld voor grotere rol vrouw 
Er is in Rome een helder, eerlijk, hoopvol en integer document 
gepresenteerd van alle landen in het kader van de synode. Het 
onderzoek is mede geleid door Nathalie Becquart. Voor abonnees 
is een interview met haar in Nederlands Dagblad te lezen.  
Het is opvallend hoe gelijkluidend het pleidooi klinkt om de kerk 
diepgaand te vernieuwen. We leverden een bijdrage aan het 
internationale rapport.    
 
We werken nu aan de tweede fase van de synode. Op 28 november organiseert de 
Europese synodewerkgroep van Andante een webinar. Lees er HIER meer over en 
doe mee!  
 
 

 

Klimaat & Geloof  
 

 
Op 4 oktober presenteerde het internationale Laudato Si bureau de 
film The letter. De film is in oktober al door meer dan 8 miljoen 
mensen bekeken. Er komen meer filmvertoningen, van Brasilia tot 
Dublin en ook in Sharm el Sheik bij de Laudato Si’ Movement’s 
participatie bij de COP27.  
 

Als NKV hebben we overleg met de Raad van Kerken netwerkgroep 
schepping en duurzaamheid. Vanuit deze groep wordt nu meegedaan 
aan de Klimaattop in Egypte o.a. door Marijke van Duin. We hebben 
haar voorafgaand aan de top geïnterviewd.  

 
Op 18 november 2022 14:00-17:00 organiseert de Laudato Si Alliantie 
op de Radboud Universiteit een middag met inspiratie, workshops en 
gesprekken over het klimaat. De handelingsperspectieven worden 
door bisschop De Korte belicht vanuit de ideeën van paus Franciscus 
in de encycliek Laudato Si’. Klimaatactiviste Rozemarijn van ’t Einde 
laat zien dat voor haar hoop en wanhoop dicht bij elkaar liggen. De 
inschrijving is vol, maar er is nog een wachtlijst.  

 
In maart 2023 hopen wij als NKV een evenement te organiseren in klooster 
San Damiano in Den Bosch. We willen die middag werken aan de verbinding 
van vrouwen uit en rond onze achterban, die actief zijn op dit terrein. We 
kunnen elkaar ontmoeten en inspireren op dit thema.  
 

 
 
 
 

https://www.nd.nl/geloof/katholiekinside/1149504/dit-is-de-vrouw-die-met-de-bisschoppen-mee-mag-stemmen-ik-had-n
https://www.unkv.online/_files/ugd/b6ed6b_179e7ea4880d4f8c871aa66bfc7795c3.pdf
https://www.unkv.online/synode-webinar-andante
https://theletterfilm.org/?utm_source=web&utm_medium=blog&utm_campaign=lsmovie
https://www.raadvankerken.nl/organisatie/projectgroepen/samenlevingsvragen/netwerkgroep-schepping-en-duurzaamheid/
https://www.raadvankerken.nl/organisatie/projectgroepen/samenlevingsvragen/netwerkgroep-schepping-en-duurzaamheid/
https://www.unkv.online/_files/ugd/b6ed6b_c17d32f29f8e451bbc67c6c1a849b6e2.pdf
https://laudato-si.nl/event/laudato-si-event/
https://laudato-si.nl/event/laudato-si-event/
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Tweede fase synode in Nederland  
 

Stem van Nederlandse vrouwen 
klinkt door in de 2e fase van de 
synode 
 
Het Netwerk Katholieke Vrouwen, de 
Konferentie Nederlandse Religieuzen en 
het Bisdom Den Bosch bieden op 7 
december a.s. van 19.00 u. tot 
21.00 u. een webinar aan met als titel 
‘Hoopvol op weg naar een synodale 
kerk’. 

 
Participatie van vrouwen 
Op 27 oktober jl. heeft het secretariaat van de bisschoppensynode in Rome het werkdocument voor de 
tweede, continentale fase van het synodaal proces gepresenteerd. Het is door een internationale 
werkgroep opgesteld aan de hand van alle ontvangen verslagen vanuit de hele wereld, waaronder ons 
rapport ‘Zij heeft een verhaal’. Het werkdocument benoemt open en eerlijk tal van herkenbare thema’s. 
Het verlangen naar een ‘luisterende, barmhartige en warme kerk’ vanuit Nederland klinkt ook door in de 
reacties vanuit alle andere delen van de wereld. Bijna alle verslagen pleiten voor volledige en gelijke 
participatie van vrouwen in de kerk. Het document kreeg de titel ‘Vergroot de ruimte in uw tent’, naar 
Jesaja 54,2. 
 
Uitnodiging tot meepraten 
Opnieuw worden we uitgenodigd om mee te bidden, te denken en te praten op de weg naar een 
synodale Kerk. Alle nieuwe input wordt gebruikt bij het opstellen van het Instrumentum Laboris, het 
werkdocument voor de synodebijeenkomsten in 2023 en 2024. 
Voorafgaand aan het webinar worden om 19.00 uur de vespers gebeden in de kathedrale basiliek van 
Sint Jan in Den Bosch waarin bisschop De Korte zal voorgaan. Om 19.30 u. start het webinar met een 
inleiding van prof. dr. Myriam Wijlens. Zij is lid van het secretariaat van de bisschoppensynode en zal het 
werkdocument toelichten. Vervolgens reageren vier sprekers inhoudelijk, elk vanuit een eigen 
perspectief: Lucas Brinkhuis als jongere; Shirleni Blanken vanuit een migrantengemeenschap; zuster 
Pascale Fourmentin o.c.s.o. vanuit de religieuzen; en Mgr. Gerard de Korte bisschop van Den Bosch. Jos 
Moons s.j. zal ten slotte enkele conclusies formuleren. Laetitia van der Lans modereert het webinar. 
Ieder die wil meedenken en meepraten over een synodale Kerk is van harte welkom om deel 
te nemen. 

 
Deelname en terugkijken 
Deelname is mogelijk via de websites van de drie organisaties: www.unkv.online – www.knr.nl – 
www.bisdomdenbosch.nl Opgave vooraf is niet nodig. De livestream van het webinar blijft op deze sites 
beschikbaar om terug te kijken. 
 
Werkdocument ‘Vergroot de ruimte van uw tent’ 
Het werkdocument kan worden gedownload via: https://www.synod.va/en/highlights/working-
document-for-the-continental-stage.html. Een Nederlandse vertaling komt binnenkort beschikbaar op de 
websites van KNR, NKV en bisdom Den Bosch. Via deze link komt u alvast bij een korte samenvatting in 
het Nederlands: Kerknet.be 

 
 

 

 

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/synodedocument-fase-2-%E2%80%98gedoopten-heroveren-waardigheid%E2%80%99?fbclid=IwAR3-2ahR2kEzHVicKX71CN9nYGLf_6E1Ux15NXxi4An9YGhkLPZzuEJ8iGE
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Samenwerking met andere organisaties  
 

Er is een mooie reeks lezingen bij het Albertinum Genootschap over de toekomst van de kerk. 
Op 17 november spreekt Marga Zwiggelaar van de Zusters van Neerbosch. Op 24 november 
spreekt Laetitia van der Lans.  
We volgden het bezoek van vrouwenvertegenwoordiger Enaam Ahmed Ali. Zij was in onze 
talkshow vorig jaar november.  

 

Allerzielen 
 

Met Allerzielen maakt KRO-NCRV ieder jaar het televisieprogramma Voor wie steek 
jij een kaarsje op? Dit jaar waren er zelfs zes uitzendingen, in samenwerking met 
een aantal regionale omroepen. Donderdag 3 november werd Holkje van der Veer 
herdacht, die op 2e Pinksterdag is overleden. Aan het woord kwamen haar broer 
Wytze en haar vriendinnen Ria en Els, met wie ze zong in de cantorij van het 
Dominicanenklooster in Huissen. 

 

Bezinning   
 

‘Vrede op aarde onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft’: zo 
zingen de engelen bij de geboorte van Jezus. De wereld hunkert naar 
harmonie, naar een licht van waarheid, rechtvaardigheid, geloof en 
bevrijding. In kloosters is het een goede gewoonte om elke ochtend 
een korte tekst te lezen en dan de rest van de dag op het stukje te 
kauwen. Om die woorden tijdens je werkzaamheden op de 
achtergrond mee te laten klinken zodat de zinnen bewust of onbewust 
je dag kunnen kleuren. 
 
‘Licht tot vrede’ bundelt inspirerende overdenkingen van vier 
Dominicanessen van de Heilige Familie, geschreven door zr. Holkje 
van der Veer, zr. Marga Zwiggelaar, zr. M. Catharina Al en zr. 
Nadia Kroon. 
 
Holkje, die dit jaar overleed, tekende in 2021 nog het volgende op: ‘De wereld is geen veilige 
woonplaats. We weten het en het doet zeer.’ In de kerk, maar ook met Kerstmis draait het 
volgens haar ondanks alles om ‘hoop hebben, hoop houden en elkaar bemoedigen’. 
Dit boekje is een liefdevolle leidraad om in deze donkere dagen op weg naar Kerstmis het 
Licht te volgen, hoopvol richting vrede. Het is een uitnodiging om je te wapenen met het 
Licht. 
Bestel dit boekje via www.berneboek.com. 

  
 

 

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. 

 

 

https://www.albertinumgenootschap.nl/
https://www.nederlandsevrouwenraad.nl/nieuws/vrouwenvertegenwoordiger-enaam-ahmed-ali-spreekt-de-algemene-vergadering-toe/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=jaNXNGrx6LQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=jaNXNGrx6LQ&feature=emb_logo
https://dominicanen.nl/2022/10/kro-ncrv-steekt-kaarsje-op-voor-zr-holkje/
https://dominicanen.nl/2022/10/kro-ncrv-steekt-kaarsje-op-voor-zr-holkje/
https://www.berneboek.com/9789089724465/zwiggelaar-o-p-zr-marga-kroon-o-p/op-weg-naar-kerstmis-2022/

