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Agenda  

 
 
16 en 23 mrt: ZijActief dagen voor alleengaanden 
15 mrt: Stem op een vrouw: waterschaps- en provinciale verkiezingen 
18 mrt: KVD symposium over migratie 
25 mrt: Dag van de Vrouwen in de Oud Katholieke Kerk in Haarlem 
29 mrt: Lekenpreek door de Dolle Maria’s in Amsterdam   
31 mrt: Lezing Myriam Wijlens in Tilburg over de synode 
15 apr: Bijeenkomst werkgroep RK homo-emancipatie in Egmond 
12 mei: Oecumenelezing van de Raad van kerken in Utrecht   

14-20 mei: WUCWO Assemblee in Assisi met op 13 mei audiëntie bij de Paus in Rome  
16 of 23 Jun: Themamiddag NKV over ons werk voor klimaat en Laudato Si 
25 -29 okt:  Andante studiedagen in Leifershofen Augsburg 
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Secretariaat Netwerk Katholieke Vrouwen 

Annie Beunen-Ossel,  

Achterschouffert 57 

6471 VB Eygelshoven 

E-mail: info@unkv.online 

Website: www.unkv.online 

Bij dit nummer 
Beste mensen, 

 

In deze lente gebeurt er veel in de omgeving van ons netwerk. 

Graag stellen wij u daarvan op de hoogte. Zie daarvoor de agenda.  

 

Vanuit ons Netwerk dragen we nog steeds actief bij aan de synode. 

Monique van Dijk-Groeneboer is mede namens ons naar de 

continentale fase van de synode in Praag geweest. En we geven nu 

vervolg aan ons synodeproject samen met het bisdom Den Bosch 

en de Konferentie Nederlandse Religieuzen.   

 

Ook werken we aan onze themamiddag over Laudato Si & 

vrouwen. Die zal niet op 28 april, maar in juni zijn. U hoort er snel 

meer over. En uw inbreng bij het idee is welkom!  

 

Wij waarderen uw betrokkenheid en kunnen uw steun goed 

gebruiken. Laat weten wat u voor ons zou kunnen betekenen. Wij 

beteken ook graag iets voor u.  

 

Carin Hereijgers 
Ambtelijk secretaris  

 

 
  

https://www.nederlandsevrouwenraad.nl/nieuws/zelfredzaamheid-niet-vanzelfsprekend-voor-alleengaanden/
https://stemopeenvrouw.com/
https://katholiekvrouwendispuut.nl/perspectief-voor-mensen-zonder-papieren/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fokvib.oudkatholiek.nl%2F&data=05%7C01%7C%7Ce2534a9d6953411473b108db165bc186%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638128355692023521%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iIpSnmy2avJVIgi0FRF6yGrPOQzn3mRjDp83FQlqVLw%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/100059079415414/posts/pfbid0FksvrZK6HFyJWGycLCqdmnMgguBJYp454SSUj1by2buNwztGkXaRHSvQigCLebwnl/?sfnsn=mo
https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/schools/theologie/organisatie/jaarkalender/reflections-continental-stage-synod-synodality
https://rk-homo-emancipatie.nl/wp-content/uploads/Uitnodiging-15-april-2023.pdf
https://www.raadvankerken.nl/agenda/event/oecumenelezing-2023/
https://www.wucwo.org/index.php/en/
https://www.unkv.online/andante
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Synode 

 
  

Synodale dagen in Luxemburg 
  

Een 50-tal theologen en mensen die in de pastorale praktijk bezig 
zijn rond synodaliteit kwam midden januari bijeen in Luxemburg. Ze 
wisselden ervaringen uit en formuleerden met elkaar een reflectie 

over synodaliteit voor de Europese bijeenkomst in Praag. Laetitia 
van der Lans was een van de deelnemers met onder meer de 
Tsjechische theoloog Thomas Hàlik, Erik Borgman en Jos Moons sj. 

Het slotstuk van deze synodale studiedagen is hier te vinden.   
 

Praag 

 
Op 12 januari bereidden we met onze Europese zusterorganisaties van Andante onze 
inbreng voor. Van 5 tot 12 februari vond in Praag (Tsjechië) de Europese Synodale 
Continentale vergadering plaats. Het was de volgende belangrijke stap in het synodale 

proces dat in 2021 door paus Franciscus in gang is gezet. Vanuit alle landen van Europa was 
een delegatie van vier personen aanwezig, daarnaast namen 10 personen per land online 
deel aan de gesprekken. 

 
Het Netwerk Katholieke Vrouwen is er trots op dat Monique van Dijk – Groeneboer, 
onderzoeksleider van het synodeonderzoek ‘Zij heeft een verhaal’ een van de vier 

Nederlandse afgevaardigden was in Praag. De delegatie bestond verder uit Mgr. Hans van 
den Hende, voorzitter van de bisschoppenconferentie, pater Richard Steenvoorde OP en mw. 
Lisette van Oordt, beleidsmedewerkster bij de Dominicanessen van Voorschoten.  

  
Onderzoeksleider synoderapport ‘Zij heeft een verhaal’ 

 

Monique van Dijk – Groeneboer is hoogleraar praktische theologie aan de Tilburg School of 
Theology en vice-decaan van de faculteit. Ze vertelde zelf:  
 
“Ik ben verheugd dat ik deel uit maak van de Nederlandse delegatie en dat ik daarbij stem 
mag geven aan de groepen die gewoonlijk geen stem hebben in de kerk. In Praag wil ik op 
een constructieve manier het verhaal van alle vrouwen die hun stem hebben laten horen in 
ons onderzoek verder laten klinken ook naar andere landen. Ik hoop terug te komen met 
veel inspiratie om de synodale kerk in Nederland verder te brengen.” 
 
Hendro Munstermann schreef in Nederlands Dagblad over de bijdrage van de Nederlandse 

delegatie: “Het was wat mij betreft inhoudelijk een van de beste bijdragen tot nu toe.” 
 

Kerkgeschiedenis geschreven 

 
Er is op 7 februari (kerk)geschiedenis geschreven. Prof. Monique van Dijk sprak een 
geweldige bijdrage uit namens de Nederlandse katholieken. En bij de werksessie om het 

einddocument in Praag vast te stellen, had Monique van Dijk-Groeneboer een mooie bijdrage 
om vrouwen zichtbaar te maken. HIER kunt u deze terugkijken.  

https://www.ecclesialab.org/en/2023/02/01/seminar-luxembourg-synodality/
file:///C:/Users/mama/Downloads/Andante%20synod%20response.pdf
file:///C:/Users/mama/Downloads/Andante%20synod%20response.pdf
https://www.unkv.online/_files/ugd/b6ed6b_c6532d72a4104e03b4de01cdb96ab108.pdf
https://www.unkv.online/_files/ugd/b6ed6b_c6532d72a4104e03b4de01cdb96ab108.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dNRqEqAU000
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Lees hier het gebed dat Annie Beunen-Ossel maakte en dat ons bij het Europese webinar op 

12 januari en in Praag begeleidde:  
 

Gebed 
 

Wij staan voor U, Heilige Geest, in Uw naam komen we samen. 
 
Wees degene die ons leidt, sta ons bij en woon in ons hart. Toon ons de weg die we moeten 

volgen en behoed ons ervoor die richting kwijt te raken. 
 
Wij komen naar U toe vanuit onderlinge verscheidenheid maar in dezelfde cadans. 

Verschillend en verenigd, zusters van elkaar, uw dochters. Wij brengen U onze fierheid, trots 
op wat is bereikt. Vanuit onze eigen kracht met durf nieuwe wegen kiezend, hand in hand op 
zoek naar meer menselijkheid, zonder onszelf te sparen. 

 
Wij zijn blij met wat we mochten ervaren. Het samen, stap voor stap, verder gaan, de 
veelzijdigheid, daadkracht en fantasie van vrouwen, die dingen in beweging zetten, die 

alledaagsheid overwinnen en de wereld bewoonbaar maken. 
 
Dank voor wat wij hebben ondervonden. Dat we gehoord, bemoedigd worden en met gebed 
en gedachten ondersteund worden. Dat we fouten mogen maken en op de kracht van onze 

moeders en grootmoeders verder mogen bouwen. 
 
Heer geef ons de kracht en moed om de ruimte in de tent daadwerkelijk te vergroten. Een 

ruimte waar iedereen welkom is en respectvol behandeld wordt. 
 
Dat we de sleutels vinden om deuren te openen naar een kerk die door vrouwen en mannen 

gelijkwaardig gedragen wordt. Sleutels om deuren te openen naar een kerk die bruggen 
slaat naar deze tijd en de wereld waarin we leven. 
 

Amen 
 

 

Themadag Laudato Si & vrouwen  

 

 
In onze vorige Nieuwsbrief kondigden we onze themamiddag Laudato Si & 

vrouwen aan op 28 april. Deze gaat echter plaats vinden op vrijdag 16 of 23 
juni nog steeds in Den Bosch. Wellicht wilt u zelf ook graag helpen organiseren 
of een bijdrage aan het programma leveren. Graag horen we uw reactie. Mail 
ons op info@unkv.online. 

 

 

 

 

mailto:info@unkv.online
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Vervolg synodeproject 

 
 
Samen met bisdom Den Bosch en de Konferentie Nederlandse Religieuzen werkt het 
Netwerk Katholieke Vrouwen nu verder in het synodale proces met de titel ‘Bouwen aan een 

synodale Kerk’. Het doel is een meer synodale Kerk op te bouwen 
die in woord en daad getuigt van het Evangelie. Het proces nodigt 
alle gedoopten uit om verantwoordelijkheid te nemen voor de Kerk 

van morgen. Het leert katholieken samen te werken met christenen 
van andere denomi-naties en alle mensen van goede wil. Een 
synodale Kerk zal zo beter inspelen op sociale en culturele 

veranderingen in de samenleving. Als u hieraan actief wilt 
bijdragen, laat het zeker aan ons weten.  
 

31 maart lezing door Myriam Wijlens 
 
Vrijdag 31 maart houdt Prof. dr. Myriam Wijlens een lezing over de continentale fase van het 
Synodale Proces. De Tilburg School of Catholic Theology organiseert deze lezing die 

openstaat voor belangstellenden. Prof. dr. Monique van Dijk - Groeneboer zal ter opening 
van deze bijeenkomst vertellen over haar ervaringen als lid van de Nederlandse delegatie bij 
de continentale gesprekken in Praag.  

 
Direct na de lezing van  Myriam Wijlens presenteren het Netwerk Katholieke Vrouwen, de 
KNR en het bisdom van Den Bosch hun gezamenlijke synode project waarmee zij de 

komende twee jaar de synodale cultuur in hun achterbannen gaan versterken.  
 

Welkom 

 
Aansluitend zijn organisaties en belangstellenden van harte welkom om in het kader van dit 
synode project met elkaar uit te wisselen welke synodale initiatieven er op stapel staan. 

Deze ontmoeting vindt plaats in een aangrenzende zaal. Gratis aanmelden kan via deze link.  

 

 

Klimaat & geloof 
 

 

We woonden de groene ontmoetingsdag van de Raad van Kerken bij. Hier vindt u het 
verslag van de bijeenkomst van In Vrijheid Verbonden ‘Koester de toekomst’. Er verscheen 
een mooie bundel naar aanleiding van deze bijeenkomst. Klimaatactiviste Rozemarijn van ’t 

Einde was gast op de Laudato Si bijeenkomst afgelopen jaar. Onlangs was zij op radio 1 om 
een toelichting te geven op hoe religie bij kan dragen aan het klimaatdebat. Ze vertelde ook 
over de de oproep aan politici tot rechtvaardig klimaatbeleid, die wij mede ondertekenden. 

De initiatiefnemers hebben om de tafel gezeten met de Tweede Kamerfracties van SGP, CU 
en CDA en minister Jetten en staatssecretaris van Rij. Daan Savert, de coördinator van de 
Laudato Si Alliantie was bij het Geloofsgesprek. En via de Raad van Kerken werden we 
geattendeerd op de landelijke Klimaatraadpleging van de Tweede Kamer.   

 
 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/schools/theologie/organisatie/jaarkalender/reflections-continental-stage-synod-synodality
https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2023/01/afscheid-nemen-en-vooruitzien-op-groene-ontmoetingsdag/
https://www.invrijheidverbonden.nl/activiteiten/19/20/In-Vrijheid-Verbonden-2023
https://www.raadvankerken.nl/files/2023/02/Koester-de-Toekomst-ISBN-978-90-828323-2-7.pdf
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/de-ongelooflijke-radio/d609cecd-5223-4cad-83bc-10f3358b123e/2023-03-05-god-ervaren-in-een-politiecel-met-klimaatactivist-en-predikant-rozemarijn-van-t-einde
https://www.michanederland.nl/klimaatbrief/
gesprekken%20met%20christelijke%20politici%20over%20klimaat.pdf
https://kro-ncrv.nl/26-februari-2023-daan-savert
https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2023/03/tweede-kamer-vraagt-raad-met-klimaatraadpleging-2023/
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Oecumenische Vrouwensynode 

 
 
Zaterdag 11 maart vond de inspiratiedag van de Oecumenische 
Vrouwensynode plaats in Houten. Met zo'n 80 vrouwen vanuit 

diverse kerken en geloofsovertuigingen luisterden we naar 
lezingen van o.a. Almatine Leene en Monique van Dijk rond het 
thema Verbinding in verschilligheid. Monique van Dijk ging in 

haar verhaal in op haar persoonlijke ervaringen tijdens de 
continentale gesprekken in het kader van het Synodale Proces 
in Praag in februari. 's Middags verzorgden Monique en Laetitia 

van der Lans een workshop naar aanleiding van ons synode 
onderzoek 'Zij heeft een verhaal' waarbij het synodale 
luistergesprek centraal stond én geoefend werd. Het was een goede, inhoudelijke dag vol 

ontmoetingen en met een groot aantal katholieke vrouwen.  

  

 

Tips   
 

  

Luister naar Podcast de Dolle Maria’s . Nieuwe afleveringen gaan over de overgang en over 
verslaving.  
 

Ook in de komende tijd blijft het de moeite waard om de 
film van het internationale Laudato Si bureau te kijken: 
The letter. Er is inmiddels een Nederlandse vertaling 

gemaakt, zodat hij ook makkelijk getoond kan worden 
bijvoorbeeld in uw parochie.  
 

 

Elke donderdag kunt u meelopen met de 
klimaatwake in Den Haag.    
 

Micha Nederland, A Rocha Nederland en Kerk in Actie 
hebben een toolkit ontwikkeld om het gesprek te 
voeren over de schepping en voedsel. Mooi om 

praktisch mee aan de slag te gaan.  
 
Op 22 maart is er een wereldwijd gebed voor vrede. Afgelopen jaar organiseerde De 

Europese Conferentie van kerken, de Baptist World Alliance, de Lutheran World Federation, 
de Mennonite World Conference, de World Methodist Council en de World Communion of 
Reformed Churches al een online wereldwijd vredesgebed, dat werd bijgewoond door meer 

dan 5.000 mensen uit 150 landen. Dit jaar wordt een soortgelijk gebed georganiseerd op 22 
maart. Hier kunt u zich ervoor aanmelden.  
 

 
 

https://dollemarias.nl/
https://theletterfilm.org/?utm_source=web&utm_medium=blog&utm_campaign=lsmovie
https://deklimaatwakers.nl/inschrijven/
https://deklimaatwakers.nl/inschrijven/
https://www.michanederland.nl/micha-nederland/netwerk/
https://www.arocha.nl/nl/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/
https://proevenpraten.nl/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_RLdEJVKiSAqxIsNf5RFn5g
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Blijf ons werk mogelijk maken 
 

Wij hebben een aantal Vriendinnen en een enorme groep belangstellenden. Graag geven wij 

ieder de gelegenheid om structureel of incidenteel een bijdrage aan ons werk te leveren.  
Fijn als u uw betrokkenheid in een kleine of grote bijdrage aan ons wilt omzetten. Met uw 
bijdrage kunnen we ons werk goed vorm geven en ook uitbreiden. U kunt uw steun 

overmaken op NL42 INGB 000 1977 676 t.n.v. Unie NKV, Eijgelshoven.  
  
 

 

Vastentijd woestijntijd 
 

Neem de tijd 
Ja, neem 40 dagen de tijd 
Om jezelf te ontmoeten 

Als een zwerver door de woestijn 
 

Neem de tijd 

Om in je kwetsbaarheid weer op te staan. 
Kracht te putten aan je Bron. 

Rondom je te kijken en te voelen 

Dat niemand ooit alleen gaat. 
 

Neem de tijd 

Ja, neem 40 dagen de tijd 
Om oog in oog te staan 
Met wat jou beweegt 

En te voelen 
Wat jouw woestijntocht kleur geeft. 

 
Neem de tijd 

Wel 40 dagen lang 
Om te voelen 

Er zit méér in mij. 

 
Licht daagt aan de horizon 

 

 
 

 

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.  

 


