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Beste mensen,

Bij dit nummer

We sturen u een overvolle Nieuwsbrief na een druk begin van dit
jaar met belangrijke gebeurtenissen, waaronder helaas ook het
afscheid van ons bestuurslid Holkje van der Veer. Hopelijk blijft
haar ‘veer-kracht' ons nabij.
We zijn blij met de groeiende verbondenheid die we mochten
voelen met onze oude en vele nieuwe (!) Vriendinnen, onze
belangstellenden, onze partnerorganisaties, de deelnemers aan ons
synodeproject, de referent voor vrouw en kerk, Mgr. De Korte ,
nieuwe organisaties waar we contact mee kregen en met onze
Europese collega’s.
In deze nieuwsbrief leest u er meer over.
Carin Hereijgers
Ambtelijk secretaris

Van onze voorzitter, Maria van Schaijik
‘Wees niet bang, heb moed en wees stoer”: in haar laatste boek schreef
Holkje van de Veer over haar weg naar vol vertrouwen in het leven staan.
Zij koppelde levensvragen aan haar eigen bijzondere weg door het leven en
wilde anderen laten nadenken over wie ze zijn.
Wij nemen ons deze woorden ter harte, nu een van de initiatiefnemers van
het synodale project ‘Zij heeft een verhaal’ niet meer bij ons is. De vele
bemoedigende woorden van vrouwen hebben ons gesteund in ons streven
naar een volwaardige plaats voor vrouwen in de kerk.
En dat niet alleen. Het voornemen is om het Netwerk Katholieke Vrouwen
in zijn doelstelling te versterken, door inspirerende themabijeenkomsten te
houden. We denken aan het thema zingeving, landbouw en natuur: Hoe kan het Christendom en de
Bijbel ons inspireren bij het vormgeven van een groene wereld? De Andante bijeenkomst begin juni in
Letland met als thema: “Een kwetsbare wereld vraagt om sterke vrouwen” heeft ons daartoe
geïnspireerd.
Daarnaast krijgt ons synodeproject een vervolg in de vorm van een digitale enquête onder vrouwen
die hun email adres bekend hebben gemaakt. Zie voor nadere informatie elders in deze nieuwsbrief.
Wij wensen u een mooie zomer: dat deze u in gezondheid nieuwe energie en inspiratie mag brengen.
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Holkje van der Veer
Voor velen volkomen onverwachts is afgelopen tweede pinksterdag
Zuster Holkje van der Veer overleden. Zuster Holkje was altijd open
over haar fysieke kwetsbaarheid en paarde dat aan een aanstekelijke
levenslust. Wij bidden dat ze mag staan in het Licht dat ze bij leven
heeft gedragen. We vragen samen met de gemeenschap van
Dominicanen om uw gebed voor haar. Op onze website leest u ook
meer over haar.
krachtige voorvechter
Holkje vervulde veel rollen in haar leven. Een ervan was bestuurslid van ons Netwerk Katholieke
Vrouwen. We wilden werken aan zichtbaarheid van vrouwen in de kerk en als er iemand
zichtbaar was en durfde zijn dan was Holkje het wel. Haar drive hierbij was groot.
We verliezen in haar een krachtige, inspirerende, blije, wijze en eigenwijze voorvechter voor een
volwaardige plaats voor vrouwen in de kerk. Ze was de naamgever van ons project: 'Zij heeft
een verhaal'. De inkt van het rapport is amper droog, de discussies over de resultaten zijn nog
gaande, de aanvragen voor het rapport komen nog steeds binnen. Ze was volledig in haar
element tijdens de presentatie bij de aanbieding van het rapport aan bisschop De Korte.
Holkje heeft ook nog op andere manieren aan ons werk bijgedragen. Ze sprak op onze fysieke
bijeenkomsten als dagvoorzitter of columnist. En ze realiseerde en presenteerde onze
talkshows. Ze was onze woordvoerder voor het synodeproject.
Het is een groot verlies dat ze ons nu niet meer fysiek kan bijstaan, maar haar geest zal ons
vast blijven begeleiden.

Vervolg synodeproject ‘Zij heeft een verhaal’
Ons rapport is overhandigd aan de referent voor vrouw en kerk, Mgr. De Korte. Hij heeft het
meegenomen in de diocesane synthese van het synodale proces in het bisdom Den Bosch
‘Hoopvol luisterend naar Gods Geest’. En we werkten samen met de religieuzen in Nederland.
Zij dromen van een Kerk die méér is dan een gebouw, van een kerkgemeenschap met een open
hart. Dat is te lezen in de bijdrage van de Konferentie Nederlandse Religieuzen aan het
Synodale Proces.
Er is veel belangstelling voor ons synodeproject ’Zij heeft een verhaal’ Het rapport is te
downloaden via onze website, maar mensen gaan ook met de papieren versie aan de slag.
Zodoende zijn we toe aan de tweede druk van ons rapport en die is nog (voor 2,50 excl.
verzendkosten) na te bestellen met dit bestelformulier.
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We hebben ook de mogelijkheid voor onze Vriendinnen om gratis een rapport te
ontvangen. Bent u vriendin en hebt u nog geen exemplaar, vraag het
gerust aan! U kunt ook Vriendin worden (15 euro per jaar) en gratis 1 rapport
ontvangen. Voor extra exemplaren gelden de tarieven van het bestelformulier.
Na de overhandiging en presentatie van het rapport 'Zij heeft een verhaal', gaan
we nu verder naar de toekomst. Hoe ziet dat eruit? Die vraag willen we mede
voorleggen aan alle deelnemers die hun e-mailadres hebben achtergelaten. U
kunt zich ook nog hiervoor opgeven via info@unkv.online. Na de zomer sturen we
een korte enquête rond met de vragen:
1) waar hebt u behoefte aan als vrouw in de katholieke kerk,
2) welke rol ziet u daarbij voor het Netwerk Katholieke vrouwen en
3) met welke deskundigheid of talent zou u daar aan bij kunnen dragen?
Drie vragen om alvast over na te denken. U kunt ons mailen of na de zomer kunt u uw
antwoord geven via onze korte digitale enquête. We zien uit naar uw inbreng zodat we kunnen
inspelen op de behoefte die er leeft in het land.

Andante-Assemblee in Letland, 1-6 juni
Van 1- 6 juni organiseerde Andante in Letland haar driejaarlijkse Assemblee, bestaande uit
studiedagen en de statutaire ledenvergadering. Andante is de Europese alliantie van
katholieke vrouwenorganisaties. Sybille Bader vertelde over haar werk in de Raad van Europa.
Het thema van de studiedagen was “een kwetsbare wereld vraagt om sterke vrouwen”.
Op de conferentie gaf Andante deze verklaring voor een toekomst van de kwetsbare aarde uit.
Hier zijn terug te lezen de teksten van arts Mary McHugh over gezondheid wereldwijd; theologe
Trees van Montfoort over de bijbel als spiegel voor de maatschappij; van boerin en copresidente van Andante Vroni
Peterhans; duurzaamheid als het
nieuwe normaal ook rondom huis van
Jan Peters; Laudato Si en
permacultuur Elgars Felcis.
Een van de conclusies was:
klimaatverandering is niet het
probleem: wij zijn het probleem. Wij
moeten de manier waarop we
denken en handelen
revolutionariseren. Alles staat met
elkaar in verbinding: er is sprake van
integrale ecologie op individueel,
lokaal, nationaal en wereldniveau.
Nadere informatie: onze website.
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Klimaat & Geloof
Op 19 juni organiseerden wij samen met de interreligieuze
Klimaat&Geloof groep weer een Klimaatviering. Hier terug te
kijken. Deze keer in Rotterdam. In het najaar bezien we het
vervolg van onze samenwerking.

De wereldwijde Laudato Si beweging vraagt in haar juli
Nieuwsbrief o.a. aandacht voor reflectie op consumeren en
heeft verhalen van actieve vrouwen wereldwijd, zoals de
Amerikaanse Christina Bagaglio Slentz en Salesiaanse zuster
Melissa Benitez.
Op 18 november 2022 14:00-17:00 bent u welkom op de Radboud
Universiteit voor inspiratie, workshops en gesprekken over het
klimaat. De handelingsperspectieven en hoop 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. Nadere
info: https://laudato-si.nl/

Groene theologie van Trees van Montfoort, beste

theologische boek van het jaar 2019, is nu in het
Engels verkrijgbaar als Green Theology. An ecofeminist and ecumenical perspective (London, DLT,
€22). Aan een Duitse vertaling wordt al gewerkt,
maar er is nog geld voor nodig, zodat het in 2023 bij
Grünewald Verlag kan verschijnen. Elke bijdrage is
welkom. Meer informatie:https://gofund.me/df0d956a.

Samenwerking met andere vrouwenorganisaties
Bij het voorzittersoverleg van de VKMO droegen we bij aan de synodegesprekken. Hier leest u
het verslag. Ook interviewde het VKMO onze voorzitter in het dubbelinterview.
De Nederlandse Vrouwen Raad besteedde aandacht aan het synodeproject en wij reageerden
op het verzoek voor inbreng op de nieuwe emancipatienota.
De Oecumenische vrouwensynode had ook aandacht voor ons synodeproject, het overlijden van
Holkje van der Veer en groene theologie van Trees van Montfoort.
Stichting Melania heeft een aantal vacatures. Ze zoeken twee fondsenwervers, een coördinator
Afrika projecten en een projectverantwoordelijke Azië.
Het christelijk sociaal congres (31 aug en 1 sep) heeft dit jaar ‘geroepen tot kwetsbaarheid’ als
thema. ‘Want pas als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van God.’
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Gedicht
Als ergens iemand iets voor elkaar weet te krijgen
dat wie verblind is
weer zicht kan krijgen
en wie verdoofd is
gehoor vindt
dat wie sterft van de honger
eten kan vinden
en wie klem zit
toch los komt
dat wie eruit ligt
binnengehaald kan worden
en wie gebukt gaat
zijn rug weer recht
dat wie alleen is
wordt opgevangen
en een kind op straat
beschermd is
dan kan God niet ver zijn.

Karel Eykman
Naar Psalm 146, Die trouw is tot in eeuwigheid
Uit: ‘Een knipoog van u zou al helpen’
Uitgave Meinema/Kwintessens, Zoetermeer 2013

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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