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Met ons Netwerk verheugen wij ons op het nieuwe jaar en ons
symposium op 14 februari. Save the date!
Ook in mei staat iets moois te gebeuren: de Europese Andante
studiedagen hebben als thema ‘Duurzaamheid, een kwetsbare
wereld vraagt om creatieve vrouwen’ De uitnodiging hiervoor en het
eindverslag van de vorige Andante-Assemblée in Snagov, Roemenië
is ook te vinden op onze website, www.unkv.online.
Maar eerst gaan we genieten van de aankomende feestdagen. Ook u
wensen wij een mooi Kerstfeest en alle goeds voor het nieuwe jaar.

Carin Hereijgers
Ambtelijk secretaris

Vrijdagmiddag 14 februari Nijmegen:

‘Zingeving en ons leven van alledag’
Het Netwerk Katholieke
Vrouwen organiseert een
ontmoetingsmiddag rond
het thema ‘zingeving en ons
leven van alledag’. Welke
vragen over zingeving stel je
jezelf tussen het opvoeden van
je kinderen door of bij het
aangaan van relaties, privé en
in je werk? En met wie heb je
het daarover?

Met bekende vragensteller
Hella van der Wijst en pastor
Eva Martens leggen we deze
middag zingevingsvragen bloot
en delen we verschillende
inzichten over ons zoeken naar
geluk en relevantie; over je weg
als ouder/ opvoeder,
maar ook als dochter vanuit je
eigen achtergrond

Literatuur die ons hierbij kan
inspireren:
Thijs Caspers (red.):
Eigen zinnen. Over eigen
drijfveren in het werk.
Claartje Kruijff:
Leegte achter de dingen
Hella van der Wijst:
Troost, als je iemand mist

De zoektocht en het verlangen
naar houvast, inspiratie en de
zin van het leven lijkt terug van
weggeweest. Wellicht keek u
naar televisieprogramma’s als
‘kijken in de ziel’ met (o.a.)
religieuze leiders. Of de
interviews van Fokke Obbema
in de Volkskrant.

Fokke Obbema:
De zin van het leven.
Gesprekken over de essentie
van het bestaan

(foto’s Ruben Timman en Eva Martens)
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Alle recente informatie vind
je op www.unkv.online
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Andante Studiedagen
20-24 mei, Baden Baden, Duitsland
Op 20-24 mei zal de bijeenkomst in Baden Baden zijn. Het thema is 'Sustainability, a
vulnerable world calls for creative women'. Er is een uitnodiging om workshops te komen
geven. Eerste informatie vind je op onze website onder het kopje Internationaal.
https://www.unkv.online/andante En ook vind je daar bij ‘tips’ een recensie van het
theologieboek van het Jaar2019 ‘Groene theologie’van Trees van Montfoort.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gedicht

Tip:

Een nieuwe dag

Women Inc heeft een decemberactie
voor arbeidsomstandigheden gestart.
Tijd voor goede voornemens! Heb jij of
wil jij een betaalde baan? Dan kunnen
werkgevers veel doen om rekening met
jou te houden. Om ze hierbij te helpen,
heeft WOMEN Inc. een
eindejaarspakket samengesteld. We
roepen alle werkgevers op deze cadeaus
in het nieuwe jaar op
hun 'goede voornemenslijstje' te
zetten. Meer info vind je hier:
https://www.womeninc.nl/nieuwsberich
t/een-eindejaarspakket-vol-goedevoornemens

De haan kraait
De ezel balkt
Vogels zingen
De natuur is wakker
De zon komt op
Nachtvorst met nevel
Witte daken met rookpluimpjes
In de verte gaat een trein
De stad wordt wakker
Hanneke Woudstra@
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Bij onze laatste bestuursvergadering openden
we met deze overdenking:
al zwijgen de mensen
de bergen zwijgen niet:
zij tonen ons het rotsvast geheim
dat er grond van leven moet zijn
al zwijgen de mensen
de bomen zwijgen niet:
zij wijzen ons het hoge geheim
dat er kracht tot leven moet zijn
al zwijgen de mensen
de vogels zwijgen niet:
zij zingen ons het kwetsbaar geheim
dat er adem tot leven moet zijn
al zwijgen de mensen
de wateren zwijgen niet:
zij tonen het verfrissend geheim
dat er bron van leven moet zijn

Op 23 november presenteerde Holkje van der
Veer haar nieuwe boek
‘Drijf-veer’. Ze combineerde
dit met haar voorstelling van
de Dominicanen ‘Cabaretiers
en andere predikers’. Zij
speelde samen met Patrick
Nederkoorn hoe je in elkaars
schoenen kunt stappen en
elkaar adem kunt geven.

al zwijgen de mensen
de dieren zwijgen niet:
zij leren ons het veilig geheim
dat er behoud van leven moet zijn
al zwijgen de mensen
de kinderen zwijgen niet:
zij dromen ons het eeuwig geheim
dat ons leven een wonder moet zijn
Uit: “Herademen” van Henk Jongerius

SAVE THE DATE
vrijdagmiddag 14 februari Symposium NKV:
‘Zingeving en ons leven van alledag’

Per 25 mei 2018 geldt de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In het kader van deze wetgeving
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 Netwerk
Katholieke Vrouwen. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om.
Als u de activiteiten van Netwerk Katholieke Vrouwen wilt ondersteunen en ook in het vervolg de Nieuwsbrief
ontvangen, dan kunt u donateur worden (vanaf € 15 p.j.). Informatie vindt u op www.unkv.online/aanmelden
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