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Het verschil maken 

 

Studiedag Unie NKV op 2 april 2008  

 
De studiedag ‘Verschillen als 

uitdaging: verschillend zijn en 

het verschil maken’ was een 

vervolg op de studieconferentie 

van de Europese Alliantie van 

katholieke vrouwenorganisaties 

Andante. Onder de titel: 

‘Vreemden of vriendinnen?’ 

bogen 85 vrouwen uit 13 

Europese landen zich eind 

oktober 2007 in Vught over het 

thema van de interculturele 

dialoog, het ‘vreemd’ zijn voor 

elkaar.  

 

Met de studiedag in Den Bosch 

wilde de Internationale Com-

missie van de Unie bereiken 

dat meer vrouwen/mensen in 

Nederland zich met dit thema 

gaan bezig houden.  

Dat het thema en de spreekster, 

prof.dr Maaike de Haardt, boei-

den, bleek uit de grote op-

komst! 66 vrouwen en 1 man 

hadden zich aangemeld, vanuit 

ZijActief, KVD, KNR en sym-

pathiserende organisaties. Na 

het welkom van Unie-

voorzitter Ine Aasted-Madsen-van 

Stiphout en een toelichting van IC-

voorzitter Marie-Louise van Wijk-

van de Ven begon Maaike de 

Haardt met: ‘Het is dapper om in 

deze tijd waarin de belangstelling 

voor kerk en organisaties afneemt, 

een christelijke vrouwenbeweging 

in Europa te beginnen!’  

De vraag is hoe wij kunnen omgaan 

met de verschillende culturen 

en achtergronden. Maaike ge-

bruikt 'cultuur' als verwijzend 

naar een manier van leven van 

een groep / een land. Als wij 

spreken van verschillende cul-

turen, willen wij onze 

eigenheid bevestigen. Te vaak 

gaan wij er vanuit dat onze 

eigen cultuur, traditie en ge-

woonten voor iedereen in een 

land, streek of groep het zelfde 

zijn. Alles wat ons vreemd is, 

vraagt om een nieuw verstaan, 

om een wederkerige houding.  

Maaike ziet onze spiritualiteit als 

een uitdaging om zorgzaam met 

elkaar en onze verschillen om te 

gaan. Bescherming van de fysieke 

en psychische gezondheid van 

mensen en groepen is een typische 

vrouwenzaak. Maaike noemt dit 

tender competence: zachtmoedige 

bekwaamheid. Vrouwen leverden 

strijd voor gelijkheid en erkenning 

omdat ze zich ervan bewust werden 

dat zij geschapen zijn naar Gods 

beeld en gelijkenis.  

 

Nieuwe kracht 

Na de lezing gaan de deelnemers in 

groepen uiteen om te discussiëren 

over stellingen die dienen om ons 

eigen denken over cultuur, cultuur-
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     Van de voorzitter 
 
Sinds de vorige Nieuwsbrief hebben we drie nieuwe organisaties in ons midden 
kunnen verwelkomen: de Graalbeweging, KVG Amersfoort en KVG Houten. Met 
een grotere achterban kunnen we nog beter werken aan een krachtige Unie NKV, om 
de stem van de katholieke vrouwen goed hoorbaar te laten zijn. 
De samenwerking met de bisschoppenconferentie in de komende periode zien wij met 
vertrouwen tegemoet. Wij hebben inmiddels persoonlijk kennis kunnen maken met de 
nieuwe referent Vrouw en Kerk, de bisschop van Groningen Mgr. Gerard de Korte. 
Tenslotte kijken we terug op een succesvolle jaarvergadering (28 mei 2008). We zijn 
bezig met het activiteitenplan 2009-2010 en maken daarbij dankbaar gebruik van de 
input die wij kregen van de aanwezigen op de jaarvergadering. Tijdens deze 
bijeenkomst is onze website gelanceerd, om u ook in de virtuele wereld te informeren 
over de actualiteit en activiteiten van de Unie NKV en de aangesloten organisaties. De 
volgende nieuwsbrief kunt u dit najaar tegemoet zien; in de tussentijd kunt u terecht 
op www.unienkv.nl! 

 

Ine Aasted-Madsen 

Nieuwsbrief 
 

http://www.unienkv.nl/
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verschillen, doelstellingen en 

samenwerking te stimuleren. 

Dit alles met als achtergrond 

dat cultuurverschillen vaak 

worden ingezet om sa-

menwerking en verandering 

moeilijk te maken.  

Een stelling luidt: ‘Culturele 

uitwisselingen zijn van alle 

tijden en plaatsen. In onze 

eigen gebruiken en praktijken 

maken wij zichtbaar dat 

culturen geen vaste en statische 

gegevens zijn en dat culturen 

elkaar beïnvloeden.’ Een 

antwoord: ‘Het is een dubbele 

beweging: wie geeft, ontvangt. 

Openheid en nieuwsgierigheid 

dagen uit om het vreemde te 

leren kennen. Dit verrijkt ons 

leven (kleding, voeding, taal, 

kunst).’  

Een andere stelling: ‘Tender 

competence is het verschil dat 

Andante kan maken.’ Tender 

competence moet niet alléén 

basis voor de omgang met 

mensen zijn, is een van de 

antwoorden, maar ook voor de 

aarde en voor alles wat leeft. 

Omdat wij als vrouwen 

kinderen opvoeden, voeden wij 

generaties op in zachtmoedige 

bekwaamheid. Tender competence 

als houding zal een grote uitdaging 

zijn om als Andante-leden onze 

aanwezigheid in kerk en maat-

schappij zichtbaar te maken.  

Een reactie uit de plenaire 

bijeenkomst: Tender competence is 

onze gemene deler! Daar ligt een 

nieuwe kracht tegenover het vele 

geweld in onze samenleving, al het 

geweld dat er aan vrouwen gebeurt. 

Het is nieuw omdat wij het zo 

scherp hebben geformuleerd. Wij 

moeten competent willen zijn op 

inzicht, kennis, strategie en met een 

eigen kleur. Tender competence is 

niet alleen voorbehouden aan 

vrouwen; ook mannen moeten erbij 

betrokken worden op verschillende 

gebieden zoals onderwijs, zorg en 

techniek.  

Marie-Louise van Wijk dankt 

Maaike heel hartelijk voor haar 

lezing en de stellingen die ons 

aan het denken zetten. Ze 

bedankt ook de aanwezigen 

voor de discussies die invloed 

op ons handelen zullen hebben. 

Met het materiaal van vandaag 

kan Andante aan het werk 

tijdens de komende Assemblee 

en daarna. Vervolgens sluit Ine 

Aasted-Madsen de middag af. 

Zij dankt ieder voor haar 

inbreng. Hartelijk werd er 

afscheid genomen van elkaar, 

het was een goede middag die ons 

veel inspiratie gaf voor ons eigen 

leven. 

 

Thérèsa Vandeweyers, lid IC voor 

de KNR   

 

Foto's: Anne-Marie Huysmans-

Pyckevet en Joanne Seldenrath  

 

WETENSWAARDIG 
 
Graalbeweging Nederland 
* Pelgrimstocht in eigen stad 
(Utrecht), 12 juli, 10.00-
16.00u.  
* Zang-dansdag vrouwen-
liederen m.m.v. Elisabeth 
Breewel en Jasja Nottelman, 
13 september, 10.00-16.00u.  
Graalhuis, Nieuwegracht 51, 
Utrecht. Tel. (030) 2 333 640 
(di) Meer activititeiten op 
www.degraalbeweging.nl. 
 
Regionale conferentie van de 
WUCWO, Verona 3-7 september. 
The fight against trafficking 
(De strijd tegen vrouwen-
handel). Zie www.wucwo.org. 
 
Justitia et Pax viert op 10 
september haar veertigjarig 
bestaan in de Nieuwe Kerk.  
Den Haag, 13.30-18.00u. 
Informatie: 
www.justitiaetpax.nl.  

 
Kunnen wij nog wat we willen? 
Onder die titel houdt Mirjam 
Schuilenga de inleiding op de 
twintigste Nationale Vredesdag 
Religieuzen. Wat willen wij 

écht en wat laten wij ons beslist 
niet aanleunen in onze situatie van 
gestolen welvaart en gestolen 
vrede? 13 september, Ds. Pierson 
College, 's-Hertogenbosch. 
Informatie: tel (073) 69 21 317 of 
www.knr.nl. Opgave voor 4 
augustus bij Commissie Vredes-
vraagstukken, Postbus 111, 5201 
AC ’s-Hertogenbosch, of 
T.Kuster@knr.nl. 
 
Moet alles wat medisch kan? Prof. 
Klasien Horstman geeft zaterdag-
middag 27 september een lezing 
met de titel: Vrouwen, eicellen en 
genen. Hotel Astoria, Maasheseweg 
80a, Venray. Opgave bij KVG 
Venray, tel. (0478) 55 0395 of 
carla.vandijk@planet.nl.  
 
De Open Studiedagen 2009 van het 
Instituut voor Feminisme en 
Christendom/Catharina Halkes/ 
Unie NKV leerstoel Religie en 

Gender zijn: 30 januari, 20 maart 
en 5 juni. Thema: Religieuze 
heilssymbolen en lichaamsbeelden. 
Informatie: g.dresen@theo.ru.nl of 
(024) 3612488. 
 

Een vreugde voor God van Theresia 
Saers is geïnspireerd door Maria 
Magdalena en verlucht met 
prachtige foto's. Het is alsof 
gebeden en overwegingen uit de 
stilte voortkomen. Voor persoon-
lijke meditatie of groepsover-
weging. De opbrengst wordt 
verdeeld tussen de Catherina van 
Siëna Stichting, de Stichting 
Religieuzen Tegen Vrouwenhandel 
en de gehandicapte fotografe. Prijs 
€ 12,50. Bestellen: (073) 680 12 
08 of zr.saers@socjmjnl.nl. 
 
Vefie Poels mmv Anna Damas, 
Vrouwen met een missie. Vier 
congregaties in Nederland en de 
toekomst van hun missionair 
verleden, Valkhof pers, Nijmegen 
2008. 
Na een beschrijving van ontstaans-
geschiedenis, missionaire spiri-
tualiteit en activiteiten van de 
congregaties stelt Vefie Poels in het 

boek de vraag hoe deze ‘vrouwen 
met een missie’ met nauwelijks 
aanwas in Nederland, de toekomst 
zien. Zien zij wegen om een 
zinvolle bijdrage te leveren aan de 
21e multiculturele samenleving? 
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ANDANTE IN SION 
 

Van donderdag 17 april tot 

zondag 20 april kwamen ver-

tegenwoordigsters van 19 

Europese organisaties, samen-

werkend in Andante, de Euro-

pese Alliantie van katholieke 

vrouwenorganisaties, bijeen in 

Sion (Zwitserland).  

 

Dr. Eva Renate Schmidt was de 

moderator van de studiedagen. 

Gedurende drie lange dagdelen 

leidde deze 78-jarige Duitse 

feministisch theologe de deel-

nemers op zeer innemende 

wijze door drie thema’s.  

De eerste uiteenzetting ging 

over differentiëren en inte-

greren. ‘Durf verschillen te 

benoemen en ze aan de orde te 

stellen’, was het advies. Dat is 

een absolute noodzaak wanneer 

een organisatie te maken heeft 

met (dreigende) conflicten. 

Over conflictbeheersing ging 

het tweede betoog van deze 

bijzondere spreekster. Als op-

maat voor oplossingen voor 

conflicten tussen bestuur en 

leden van een organisatie be-

schreef ze verschillende leider-

schapsstijlen. De manier van lei-

dinggeven is in grote mate afhan-

kelijk van de leden aan de basis. 

Leden die niet kunnen en willen, 

vragen om een leider die aanstuurt; 

leden die kunnen en willen, vragen 

een leider die delegeert. In alle ge-

vallen is een duidelijke en heldere 

manier van communiceren absoluut 

noodzakelijk.  

Het laatste onderwerp waarmee Eva 

Renate Schmidt de deelnemers 

boeide, ging over macht. Macht is 

volgens haar het vermogen 

om datgene door te zetten 

wat ik wil. Waardoor heeft 

men macht? Dat kan zijn 

door de kennis, de expertise 

die men bezit, de relaties of 

informatie die men heeft. 

Tot slot gaf zij enkele voor-

beelden van machtsmisbruik. Het 

niet gebruik maken van je eigen 

macht is volgens Dr. Eva Renate 

Schmidt ook een vorm van machts-

misbruik.  

De verschillende exposés werden 

telkens afgewisseld met workshops 

en groepsgesprekken.  

Na de studiedagen werd, zoals vast-

gelegd in de statuten, een algemene 

ledenvergadering gehouden waarin 

verslag werd gedaan over de afge-

lopen twee jaar en de strategie voor 

de komende periode werd uitgezet. 

Zich baserend op de aanbevelingen 

van de Andanteconferentie in Vught 

(oktober 2007) presenteerde het 

Coordinating Committee van 

Andante – met de Nederlandse 

Marie-Louise van Wijk-van de Ven 

als voorzitter – een ‘droom’. Be-

leidsvelden waarop Andante de 

komende twee jaar actief zou 

kunnen worden, zijn: commu-

nicatie, uitbreiding aantal lidor-

ganisaties, vertegenwoordiging 

bij de Raad van Europa, 

vorming en scholing, spi-

ritualiteit. Voor elk der beleids-

terreinen werden concrete voor-

beelden genoemd, onder andere 

een training in het omgaan met 

de media.  

 

Marleen Peters-Van der 

Heijden, lid IC voor ZijActief 

Nederland 

 

Foto's: Anne-Marie Huysmans-

Pyckevet 

 

Wilt u een volledig verslag van de 

studiedagen en de ALV, stuur dan 

een mailtje naar: 

   

unienkv@knr.nl
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‘Dat vrouwen georganiseerd zijn, dat vind ik belangrijk’ 
 

Interview met Dymph van den Berg 

 
 

 ‘Ik ben altijd geraakt door hoe 

aardig de mensen voor elkaar zijn 

bij het KVG.’ Dymph van den 

Berg is secretaris van het 

Katholiek Vrouwengilde (KVG) 

Houten en zit al 15 jaar in het 

bestuur. ‘KVG Houten heeft een 

gedeeld voorzitterschap. We 

hebben 93 leden, genoeg 

bestuursleden en er komen veel 

mensen naar de lezingen en de 

ontspanningsactiviteiten. Het is 

een actieve groep die goed draait, 

dat mag wel in de krant.’ 
 

Dymph van den Berg is geboren 

en getogen in Breda en heeft op 

diverse plaatsen in Nederland 

gewoond. ‘Mijn eerste kennis-

making met het KVG was toen ik 

pas getrouwd was en een 

vrouwenorganisatie zocht. 21 jaar 

geleden ben ik in Houten gaan 

wonen met man, zoon en dochter, 

en ik ben meteen lid geworden 

van het KVG. Ik ben nu met de 

VUT en zeer actief als 

Wereldwinkelier; daar ben ik ook 

bestuurslid van. 

Ik vind het belangrijk in het KVG 

dat mensen elkaar ontmoeten en 

dat ze zich organiseren. Je kunt 

elkaar overal ontmoeten maar 

vrouwen zijn over het algemeen 

niet georganiseerd. Dat vind ik 

wel bijzonder. Trefwoorden zijn 

verbondenheid en aandacht voor 

elkaar. We hebben ooit bij het 

landelijke KVG een discussie 

gehad of we die K van katholiek 

wel willen, omdat die soms 

tegenhoudt om lid te worden. 

Maar die K willen we dus wel, op 

bescheiden schaal in KVG 

Houten. En die momenten zijn er, 

dat gevoel van verbondenheid dat 

met de K te maken heeft.’  

Dymph noemt het project in de 

Derde Wereld van KVG Houten via 

Melania, en de KVG-lezing waarbij 

de oproep werd gedaan om in 

Houten een Wereldwinkel te reali-

seren. ‘Een aantal leden hebben zich 

toen ingezet om dat voor elkaar te 

krijgen. Het was niet toevallig dat 

de oprichting van een Wereldwinkel 

een voedingsbodem en draagvlak 

vond bij een aantal vrouwen van het 

KVG die iets wilden aanpakken.’ 

 

 
 

Wat vindt u belangrijk van 

aansluiting bij de Unie NKV? 

‘Dat katholieke vrouwen worden 

vertegenwoordigd en gehoord op 

verschillende niveaus, ook landelijk. 

De koepel, KVG Nederland, is 

gestopt. In het verleden gingen din-

gen van de Unie NKV aan je 

voorbij. De informatie kreeg je wel, 

maar je werd er niet altijd door 

gegrepen. Nu moet je je ermee 

bezig houden. We hebben nog nooit 

zoveel gelezen van de Unie als het 

afgelopen jaar. De Nieuwsbrief 

stuur ik naar alle KVG's van de 

provincie Utrecht.  

De Unie hoeft niet meteen iets te 

betekenen voor ons. Als het maar 

een beetje klopt met de vereniging, 

dat we er weerklank vinden: zij 

zijn daar ook bezig. Het is wel be-

stuurlijk, op een hoog niveau. We 

willen herkenning vinden maar het 

moet nog gaan leven.  

De term belangenbehartiging heb 

ik gebruikt om de leden te vragen. 

Dat de leden "ja we willen ons 

aansluiten" geantwoord hebben, 

daar ben ik wel blij mee. Het is 

immers makkelijker om nee te 

zeggen. We willen naar de 

toekomst kijken en zien wat er 

gebeurt.’ 

 

 

Joanne Seldenrath 

 

 

 

 
 
 

 
 

Overname uit deze Nieuwsbrief is 
toegestaan met bronvermelding

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Speelgoed uit Wereldwinkel Houten 

 

www.houten.wereldwinkels.nl 


