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Beste mensen,

Bij dit nummer

Na de zomer gaan we weer voortvarend aan de slag. Het
synodeproject is in Nederland en wereldwijd verder gebracht en
krijgt nu ook een praktisch vervolg, waar we uw hulp en advies bij
vragen.
Van 1 september tot en met 4 oktober is het de maand van de
Schepping. We zijn actief in de voorbereiding van de dag van de
interreligieuze Kllimaat & Geloof groep over wat we samen kunnen
doen in het maatschappelijk debat en ook ieder naar de eigen
achterban. Ideeën zijn welkom voor de bijeenkomst op 3 oktober.
Op 18 november is er een grote middag van de Nederlandse
Laudato Si Alliantie. U bent van harte welkom om deze bij te wonen
in Nijmegen
En de Dolle Maria’s helpen ons om ons te verhouden tot de woelige
wereld om ons heen.

Carin Hereijgers

Ambtelijk secretaris

In deze nieuwsbrief leest u er meer over.

Carin Hereijgers
Praktisch vervolg synodeproject ‘Zij heeft een verhaal’

Ambtelijk secretaris

We zijn als Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV) verheugd dat de bijdrage van ruim 2200
katholieke vrouwen doorklinkt in het nationale synoderapport dat door de Nederlandse
bisschoppenconferentie naar Rome is gestuurd. Dat ons eigen synoderapport ook goed is
aangekomen blijkt in dit filmpje van het Vaticaans synodesecretariaat (zie op 1 min 23 sec)
In het eerste deel van het rapport vinden we een heel aantal elementen van ons rapport ‘Zij
heeft een verhaal’ terug. Dit zijn o.a.:
-> de behoefte aan ruimte voor bezinning,
-> de vraag naar toegankelijke taal en meer variatie in de liturgie,
-> de roep om als kerk meer zichtbaar en relevant te zijn in de samenleving,
-> het verlangen naar een luisterende en empathische kerk
-> de vraag naar openheid voor dialoog ook over moeilijke onderwerpen.
De grote betrokkenheid en de hunkering naar een warme inspirerende gastvrije kerk, zoals die
naar voren komt in ‘Zij heeft een verhaal’ wordt breed gedragen in het hele land. Hier kunt u
onze reactie op het nationale rapport lezen.
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Vooral in paragraaf 3, over de dialoog in de kerk, komen de aanbevelingen over de rol van
vrouwen uit het rapport ‘Zij heeft een verhaal’ naar voren.
Met name deze aanbevelingen:
-> meer balans in de kerk tussen mannen en vrouwen,
-> meer waardering en respect voor vrouwen,
-> meer zichtbaarheid en inzet van de deskundigheid van vrouwen in alle bestuursorganen van
de kerk.
-> Ook het pleidooi naar voortgaand onderzoek en gesprek over toelating van vrouwen tot het
ambt is opgenomen in het nationale rapport.
Haar verhaal gaat door!
Tijdens de persconferentie vanuit het Vaticaan eind augustus is gezegd dat het gesprek in alle
landen door moet gaan. In die zin dat alle inbreng uit de verschillende continenten wordt
gebundeld en weer terug komt naar lokaal niveau om opnieuw te bespreken. Het gesprek gaat
door en dat biedt de gelegenheid om te luisteren en te leren van ervaringen van katholieken op
andere plekken.
Het Netwerk Katholieke Vrouwen vormt een nieuwe projectgroep
olv Laetitia van der Lans om het vervolgtraject te organiseren.
Naast het versterken van de landelijke en internationale lobbycontacten hebben we op dit
moment de volgende plannen:
1. het opzetten en ondersteunen van contactgroepen (v) per bisdom die het gesprek over
de aanbevelingen uit ‘Zij heeft een verhaal’, voortzetten in het eigen bisdom op alle
niveaus. Dus met elkaar, in parochies en liefst ook met de bisschop.
2. een gezamenlijke studiedag met het Vlaamse netwerk ‘Vrouwen-In-Zicht’ over de nieuwe
mogelijkheden voor de formele aanstelling van vrouwen tot acoliet, lector en voor de
verkondiging in de liturgie.
3. een landelijke ontmoetingsdag voor katholieke vrouwen
U kunt helpen door enkele vragen hierover te beantwoorden via
deze praktische vragenlijst
Er is nog steeds 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 waren we al snel toe aan de
tweede druk van ons rapport en die is nog (voor 2,50 excl. verzendkosten) na
te bestellen met dit bestelformulier.
Ook bestaat voor onze Vriendinnen de mogelijkheid 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 vaste tarieven.
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Internationale samenwerking
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. HIER kunt u ons en het officiële verslag van
de dagen lezen. Tijdens de Assemblee is er een Europese
werkgroep gevormd voor de synode, waarvan ons bestuurslid
Annie Beunen deel uitmaakt.. U kunt hier ook aan bijdragen, als u
wilt.
Van 13 tot en met 20 mei 2023 organiseert de WUCWO, de
Wereldunie van katholieke vrouwenorganisaties haar vierjaarlijkse
Algemene Assemblee. De conferentie is in Assisi, vooraf gegaan
door een audiëntie bij Paus Franciscus. Alle vrouwen zijn welkom.
Lees er HIER meer over.

Klimaat & Geloof
De maand van de Schepping is van 1 september t/m 4 oktober. Op de website
van de Nederlandse Laudato Si Alliantie vindt u tips voor de liturgie.
Internationaal is ook een activiteitengids gemaakt.
Daan Savert is de nieuwe coördinator van de Laudato Si Alliantie. Daan (30)
heeft theologie gestudeerd aan de VU in Amsterdam en onlangs een
onderzoeksmaster ‘Peace, Trauma & Religion’ afgerond. In 2019 was hij een
van de kandidaten voor de titel ‘Jonge theoloog des vaderlands’. Hij is van huis
uit protestant, maar treedt dit najaar toe tot de R.K.-Kerk. Hij woont in het
Jeannette Noëlhuis in de Bijlmer, waar ongedocumenteerde vluchtelingen
worden opgevangen. Daarnaast heeft hij de afgelopen jaren gewerkt als vertaler EngelsNederlands van vooral theologische werken, als gastspreker in kerken en als presentator tijdens
festivals (o.a. Graceland).
Op 2 oktober is de jaarlijkse Stoutenburglezing in Amersfoort. Dit jaar spreken de bewoners van de Huijberg, die
samen met ons actief zijn in de Raad van Kerken en de
interreligieuze Klimaat & Geloof groep. Marion, Marjan en
Rob onderzoeken welke aspecten van het Franciscaanse
leven behouden zijn voor het leven van alledag.
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Op 3 oktober organiseert de interreligieuze Klimaat & Geloofgroep een
bijeenkomst om de mogelijkheden te onderzoeken voor een vervolg na de
klimaatvieringen. Hoe kunnen we maatschappelijk en in de eigen
achterbannen verder komen? U bent van harte welkom. voor de missie den
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.
En 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 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/

Samenwerking met andere vrouwenorganisaties
Op 12 september was de Prinsessendag van de Nederlandse Vrouwen Raad bij. De nieuwe
voorzitter leidde ons mee in een gesprek over het rapport Borstlap voor de arbeidsmarkt. Het
gesprek ging – weer – over cultuur, kinderopvang en al dan niet deeltijdprinsessen, maar
belicht werd ook dat er in de huidige krappe arbeidsmarkt nu veel kansen zijn Dit is het
tienpuntenplan dat is gepresenteerd. NVR zoekt nog een (mogelijk katholieke?) secretaris en
penningmeester.
De Dolle Maria’s zijn ook weer terug van vakantie. De podcast gaat over:
Hoe ga je om met al het slechte nieuws in deze tijd vol crises? Van covid
tot de oorlog in Oekraïne, groeiende armoede, stikstofproblemen,
vluchtelingen- en klimaatproblematiek. Sluit je je ervoor af, of ga je de
ellende in de wereld te lijf? En hoe doe je dat dan? Te gast is Corine van
der Loos, theoloog, pastoraal en diaconaal werkster en actief bij de
gemeenschap van Sant’Egidio.
Op 15 oktober is er een Melaniadag om 13.00 uur in het
Graalhuis in Utrecht. Bestuursleden en projectcoördinatoren
zullen u bijpraten over de actuele zaken en er is alle gelegenheid
om elkaar te ontmoeten. 13.00 - 16.00 uur (plus nazit)
Nieuwegracht 51, 3512 LE Utrecht. Toegang gratis. Meld u hier
aan. Informatie over Melania vindt u HIER.
Het Katholiek Vrouwen Dispuut organiseert regelmatig online lezingen. Op 28
september bijvoorbeeld door Marita Donders- Engelen over het thema armoede en
(voorliggende) voorzieningen om armoede te verminderen. Het samenspel van
overheid, kerk en caritas. Nadere info kunt u hier opvragen:
info@katholiekvrouwendispuut.nl
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Tip
Wandelen met Hella
Bekend als spreker bij ons en beroepswandelaar, Hella van der Wijst,
heeft deze zomer een nieuw boek gepresenteerd. Hierin laat ze nog eens
zien waarom ze zo van wandelen houdt. ‘Wandelen is het nieuwe stoer’,
zoals acteur Daniël Boissevain aan Hella bekent. Ook ‘het wandelgesprek’
heeft hiermee een vlucht genomen. De buitenlucht, geen directe
confrontatie en de ruimte voor gedachtes die nog niet af zijn, zorgen als
vanzelf voor een ander gesprek. Met bekende en minder bekende
Nederlanders verkent ze de natuur en legt ze hun levensverhalen vast.
Hella wordt ook zelf (wandelend) geïnterviewd door journalist Eva Hoeke,
bekend van o.a. Volkskrant en LINDA.

Bezinning
Het motto van het nieuwe boek van Karen Armstrong ‘De heilige natuur’ over hoe religies
wereldwijd in hun taal over de natuur onze ogen opnieuw voor de verbinding met de
schepping kunnen openen:
De hemel is mijn vader, de aarde is mijn moeder
En zelfs een klein schepsel als ik vind
Een intieme plek tussen hen.
Daarom zie ik wat het universum vult
als mijn lichaam,
zie ik wat het universum stuurt
als mijn natuur.
Alle mensen zijn mijn broeders en zusters,
alle dingen [in de natuur] zijn mijn gezellen.
Uit de ‘Westerse inscriptie’ (Ximing) van Zhang Zai

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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