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Beste mensen,

Bij dit nummer

Deze nieuwsbrief valt in de mailbox van heel veel nieuwe
mensen. U hebt zich ervoor aangemeld in het kader van ons
synodeproject en we hopen u er een plezier mee te doen.
Ons project is nog maar een maand onderweg maar heeft al
veel meer ingevulde vragenlijsten opgeleverd dan gedacht.
En daarnaast ook nog andere berichten en verhalen. Dank
daarvoor en zegt het voort tot en met 31 maart.
Ook daarna blijft het project van belang, want het maakt veel
energie vrij waar we als Netwerk graag mee verder gaan.
Voor onze vaste projecten ‘zichtbaarheid van vrouwen’ en
‘klimaat en geloof’ en voor het organiseren van bijeenkomsten of talkshows over andere actuele thema’s . Wilt u daar
meer bij betrokken willen zijn, laat het ons weten.

Carin Hereijgers

www.unkv.online/aanmelden

Ambtelijk secretaris

Heel fijn als dat mogelijk is.

Van onze voorzitter, Maria van Schaijik
We zijn echt blij verrast door de overweldigende belangstelling voor ons synodale project ’Zij heeft een
verhaal’ . Toen we vorig jaar herfst als Netwerk begonnen te denken aan het project hoopten we op
een reactie van vijfhonderd vrouwen, maar er zijn er nu na een maand al meer dan vijftienhonderd! En
de antwoorden stromen nog steeds binnen Het is fijn om te merken dat we een gevoelige snaar raken
bij zoveel verschillende vrouwen.
Behalve de kwantitatieve vragen, zoals leeftijd en bisdom, bevat de vragenlijst ook een aantal vragen
waarop vrouwen kunnen reageren met een verhaal, en dat doen zij en hoe! Gelukkig vonden we
inmiddels tien meelezers die van harte helpen om de kwalitatieve analyse wetenschappelijk te helpen
maken.
Ik lees zelf ook mee en doe dat voor de vraag: motiveert je katholieke geloof jou om actief te zijn in
onze samenleving? Zo ja, op welke manier? Ik mag dan lezen: ‘Groen denken en handelen’, ‘Anderen

helpen’, ‘Nog meer oog voor wat er werkelijk toe doet’, ‘Alleen geloof is niet genoeg, er moet wat
gebeuren’ Wat een rijkdom aan invalshoeken We gaan er een mooi en kleurrijk geheel van maken.

-1-

Jaargang 16, nummer 1
Februari 2022

Netwerk Katholieke Vrouwen

‘Zij heeft een verhaal ‘ voor de synode 2023
Tussenstand – Verrassend hoge respons synodeonderzoek ‘Zij heeft een verhaal’
Steeds meer vrouwen vullen onze vragenlijst in met hun
wensen en verlangens over de toekomst van de
katholieke kerk. Dit project van het Netwerk Katholieke
Vrouwen (NKV) in het kader van de wereldwijde synode
2023 is halverwege de reactietermijn al een groot succes
te noemen. Het project loopt nog tot 31 maart.
“Dat de respons zo hoog zou zijn, overtreft onze stoutste
dromen”, aldus Holkje van der Veer, lid van de
syodeprojectgroep van het NKV en dominicanes. “Bij de start van dit project, half januari, zei
ik al dat paus Franciscus ons wakker kust en dat blijkt meer dan waar te zijn. Dat zoveel
vrouwen hun verhalen en verlangens met ons delen is ronduit indrukwekkend.” Met het
project ‘Zij heeft een verhaal’ draagt het NKV bij aan het wereldwijde synodeproces waarmee
paus Franciscus van alle katholieken inspraak vraagt over de toekomst van de kerk.
Oproep aan Limburgse vrouwen
De meerderheid van de inzenders tot nu toe is zowel kerkelijk als maatschappelijk actief. Qua
leeftijd zijn de meeste respondenten tussen de 40 en de 80 jaar maar ook de jongere en
oudere generaties laten van zich horen. De respondenten wonen in alle bisdommen maar
opvallend is dat het aantal reacties uit Limburg, dus uit het bisdom Roermond, nog beperkt is.
Holkje van der Veer: “We hopen dat in de tweede helft van de reactietermijn, de vragenlijst
ook in het Zuiden van het land rond zal gaan zodat we ook de verhalen van Limburgse
vrouwen aan de paus kunnen laten horen.”
Naar Rome
Onder begeleiding van prof. Dr. Monique van Dijk – Groeneboer, hoogleraar religieuze
educatie aan de TST van de Universiteit van Tilburg, gaat een speciale onderzoeksgroep aan
de slag met de kwalitatieve analyse van de ingestuurde verhalen. Op vrijdag 8 april om 20.00
uur worden de eerste inzichten bekend gemaakt in een online talkshow van het NKV. Het
onderzoeksrapport met de totale opbrengst en de analyse gaat in mei via Mgr. De Korte,
referent Vrouw en Kerk mee naar de landelijke synoderapportage en naar Rome.
De vragenlijst staat op de website van het NKV en is digitaal en op papier in te vullen tot 31
maart 2022.
Op vrijdagavond 8 april zal het NKV met een online talkshow het eigen project “Zij heeft een
verhaal’ de eerste presentatie van de resultaten geven. Aanmelden voor de Zoomlezing van 8
april 2022 20.00 uur kan via: info@unkv.online. De deelnemers ontvangen een link.
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Klimaat & Geloof
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen werken we met de Klimaat&Geloof groep mee
aan een brief voor de landelijke media om aandacht te vragen voor zingeving bij het
klimaatvraagstuk. Ook dachten we mee over een klimaatdocument van de Raad van Kerken dat
rond die tijd zal verschijnen. Daarnaast werken we mee in de nieuw opgerichte Laudato Si
Klimaat Alliantie.

Tips
Lezing van Hoogleraar Feminisme en Christendom, Mariecke van den Berg, 8 maart
Lezing van Mariecke van Den Berg voor Albertinumgenootschap over identiteit, 16 maart
St Jan mis: iedere ochtend om 8.30 uur live en terug te kijken.

Katholiek Vrouwen Café
Op vrijdagavond 8 april om 20 uur organiseren we weer een digitaal Katholiek Vrouwen Café.
Gespreksleiders zijn Holkje van der Veer en Carlien Geelkerken. We presenteren die avond de eerste
resultaten van ons synodeproject ‘Zij heeft een verhaal’. Nodig een vriendin uit om samen te kijken.
De laatste informatie vindt u op www.unkv.online.
Op woensdagochtend 25 mei presenteren we het rapport aan Mgr. De Korte en Prof Wijlens.

Bezinning
Synodegebed
Wij staan voor U, Heilige Geest,
terwijl wij bijeenkomen in uw naam.
U alleen hebben wij om ons te geleiden,
maak dat U thuis bent in ons hart;
leer ons de weg die wij moeten volgen
en hoe wij deze moeten gaan.
Wij zijn zwakke mensen en zondaars;
laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen.
Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen,
noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden.
Maak dat wij in U onze eenheid vinden,
opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven
en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid
en van wat juist is.
Dat alles vragen wij U,
die overal en in iedere tijd werkzaam bent,
in de gemeenschap van de Vader en de Zoon,
in de eeuwen der eeuwen.
Amen
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Mocht u nog niet meegedaan hebben met ons synodeproject:
Vul de vragenlijst in en/of organiseer een gesprek
Praat mee op meerdere fronten
Bisdommen, parochies en andere kerkelijke organisaties gaan ook met elkaar in gesprek over
de thema’s van de synode. Je kunt meedoen met verschillende gesprekken maar het initiatief
van het Netwerk Katholieke Vrouwen legt de nadruk op de stem en de rol van de vrouw in de
kerk. Alle geluiden samen vormen straks het materiaal voor de bisschoppensynode in 2023.
Jij hebt een verhaal
Wij zien dit als een historisch moment en als een unieke kans om jou uit te nodigen en te
stimuleren om je verhaal te laten horen. We nodigen alle vrouwen in de ruimste zin van het
woord hiertoe uit. Uit de grote breedte van de rooms-katholieke kerk, ook hen die het gevoel
hebben aan de rand te staan of buiten de kerk zijn geraakt. Jouw verhaal doet er toe!
Doe Mee!
Je kunt op twee manieren deelnemen aan deze consultatie onder katholieke vrouwen:
Vragenlijst
Vertel je verhaal door de vragen te beantwoorden van onze vragenlijst. De vragenlijst is
anoniem. Als je dat wilt, kan een e-mailadres ingevoerd worden als contactgegeven. Ook dan
worden de antwoorden verder geanonimiseerd verwerkt en gerapporteerd.
De ruimte voor ‘open antwoorden’ is beperkt in de vragenlijst. Wil je meer kwijt naar
aanleiding van de vragen, stuur het dan in een mail naar ons mailadres.
Deze vragenlijst is voor vrouwen. Ieder ander die een verhaal of wens wil delen rond het
thema vrouw & kerk nodigen we uit om dit te mailen aan ons mailadres.
Voor mensen die niet vaardig zijn met de computer is de vragenlijst met deze pdf te
downloaden om zelf in te vullen en op te sturen.
.....en gesprek
Organiseer een groepsgesprek met een aantal vrouwen,
vriendinnen in je parochie, vriendenkring, vrouwengroep,
kbo-afdeling, dispuut, kring. Hier vind je een opzet voor een
bericht in uw parochie-/ledenblad. Bespreek met elkaar de
vier vragen. Vul na afloop individueel de vragenlijst in, dat is
van belang om het project tot een succes te maken. Wij
bieden ook deze handleiding voor groepsgesprekken over
de synode aan. Met dank aan bisdom Hasselt (Be) en
bisdom Haarlem-Amsterdam voor de inspiratie.

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.
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