Bronnen bij het internationale nieuws talkshow van 29 april 2022
Vlaamse vrouwen bezoeken bisschoppen
We beginnen dichtbij huis. Bij onze Vlaamse buren krijgt iedere bisschop in het kader van het
synodale proces bezoek van twee vrouwen die met hem en zijn staf de situatie rond
vrouwen in dat bisdom bespreken. De bisschoppen nemen deze bezoeken zeer serieus en
het is voor hen de basis van hun terugkoppeling naar het Vaticaan en ze beschouwen het
ook als input voor hun ad limina bezoek dit najaar.
In België wordt volgende maand voor het eerst de Juniaprijs uitgereikt aan een vrouw of
groep die zich op een bijzondere manier inzet om de positie van vrouwen in de kerk te
versterken.
Bron: Vrouwen in Zicht
Vrouwen mogen dopen in Duitsland
De Duitse bisschop Franz Jozef Overbeck van het bisdom Essen heeft vorige maand aan 17
vrouwen en een man doopverlof gegeven. Zij zijn parochie- en pastoraal assistent. Bij ons
zijn dat de pastoraal werkers. Daarmee doet deze bisschop iets uitzonderlijks. Hij mag dit
doen als de pastorale nood hoog is en dat is er aan de hand, zegt deze bisschop. Als we met
aandacht en persoonlijk willen blijven dopen dan hebben we deze pastoraal assistenten
nodig.
De Duitse katholieken zit overigens midden in een groot hervormingsproces, de Synodale
Weg genaamd. In een aantal bijeenkomsten praten de Duitse bisschoppen met theologen en
andere gelovigen over thema’s als homoseksualiteit en ook over de rol van de vrouw. Vorige
maand stemden de deelnemers aan de Synodale Weg voor de toelating van vrouwen tot de
gewijde ambten, maar de Duitse kerk kan dat niet zomaar alleen beslissen. Dat ligt in Rome.
Vanuit de buurlanden wordt met veel interesse gekeken naar deze ontwikkelingen in
Duitsland.
Bron: Trouw
Preekpodcast door vrouwen in Australië
Interessant initiatief in Australië sinds vorig jaar is de podcast Australian Women Preach met
iedere week een preek van een Australische vrouw, waarmee ze een podium geven aan
vrouwen die willen preken, maar dat niet mogen in de eucharistievieringen. Zij hopen
hiermee ook een bijdrage te leveren aan het opnieuw modelleren van de kerk, zoals ze zelf
zo mooi zeggen. De podcast is ook hier te beluisteren via spotify Australian Women Preach.
Bron: Australian women preach
Internationale vragenlijst
Wereldwijd is er ook een vragenlijst onder katholieke vrouwen uitgezet met vergelijkbare
vragen. Als bijdrage aan het synodale proces. Deze vragenlijst is deze week gesloten er
hebben 19.500 vrouwen gereageerd uit 104 landen. De kwantitatieve gegevens zullen
worden gebruikt voor indiening bij het Vaticaan voor de synode. De kwalitatieve analyse zal
later worden gepubliceerd.
Bron: Catholic women speak
Meer kansen voor vrouwen in het kerkelijke bestuur
Op 19 maart heeft Paus Franciscus een nieuwe grondwet uitgevaardigd, waarin staat dat
elke gedoopte katholiek, dus ook vrouwen en leken, bestuursfuncties binnen het Vaticaan
mag vervullen. Een benoeming moet wel worden goedgekeurd door de paus.
De nieuwe constitutie voor de Romeinse Curie, het bestuursapparaat van het Vaticaan, is
"een grote omslag", zegt Hendro Munsterman, Vaticaanwatcher voor het Nederlands
Dagblad en docent theologie. "Het toelaten van vrouwen is de grootste verandering. Het
besluit betekent dat een vrouw bijvoorbeeld aan het hoofd van de Congegratie voor de
Geloofsleer kan komen te staan, dus iets te zeggen krijgt over de leer en de doctrine van de
kerk. Voorheen hadden vrouwen wel functies binnen de kerk, maar die gingen niet direct
over de kerkelijke leer."

Iedere katholiek die gedoopt is en staat ingeschreven bij de katholieke kerk, dus ook een
vrouw, mag elke afdeling van het Vaticaan leiden, staat in de Praedicate Evangelium (Predik
het evangelie): "De paus, bisschoppen en andere gewijde dienaren zijn niet de enigen in de
Kerk die kunnen evangeliseren." Tot nu toe worden de meeste afdelingen binnen het
Vaticaan geleid door mannelijke geestelijken, met name door kardinalen.
Bron: NOS
Vrouwelijke leken lezen tijdens de wekelijkse pauselijke audiëntie
In de wekelijkse nieuwsbrief van Katholiek Inside van Hendro Munsterman las ik vandaag
over een recente ‘kleine revolutie’ in het Vaticaan. Op woensdag 5 januari mochten namelijk
voor het eerst leken - mannen en vrouwen - de vertalingen van de catechese van de paus
voorlezen en de pelgrims uit de verschillende landen begroeten. Tot dan toe waren deze
taken toebehouden aan geestelijken van het machtige Staatssecretariaat in het Vaticaan. Die
allereerste keer spraken de monsignori de teksten nog in het Frans, Duits, Portugees,
Arabisch, Pools en Italiaans uit. Maar de teksten in Engels en Spaans werden tot aller
verbazing uitgesproken door een mannelijke leek en een vrouwelijke religieuze.
Sindsdien nemen steeds vaker werknemers van het Vaticaan deze taken over. Zo wordt het
gezicht van de kerk rijker, pluriformer. En inderdaad: ook vrouwelijker.

