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Bij dit nummer 
 

Beste mensen, 
 
Het is een bijzondere adventstijd. Hopelijk vindt u goed uw 
weg om toch het gevoel te vinden dat bij deze tijd past.  
Wij proberen u daarbij te helpen op onze website en in onze  
facebookgroep. We houden ons ook aanbevolen voor uw 
tips hierbij. We kunnen ze dan delen.  
 
Zo willen we de goede ideeën van ons, vrouwen, delen en 
zichtbaar maken.  
 
Wij horen graag van u,  
 

Carin Hereijgers 
Ambtelijk secretaris   

https://dominicanen.nl/2020/11/adventsmoment-bezinnen-in-coronatijd/
https://www.adveniat.nl/webwinkel/559/van_allerheiligen_tot_kerstmis
https://www.adveniat.nl/webwinkel/559/van_allerheiligen_tot_kerstmis
https://dominicanen.nl/2020/11/zoeken-naar-wijsheid-in-coronatijd/
http://www.open-deur.nl/?page_id=4993
http://www.open-deur.nl/?page_id=4993
https://www.youtube.com/watch?v=zjWbvAcN9Go&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zjWbvAcN9Go&feature=youtu.be
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Bezinning  
 

‘Dans nos obscurités allume le feu qui ne s’éteint jamais’. 
 
‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Dit 
repeterende lied vanuit Taizé is een prachtig lied dat hoort bij de donkere advents- én 
kerstperiode. Waarom raken veel liederen en teksten, die in de adventstijd worden 
gezongen ons diep? Komt het omdat het een tijd van verlangen is en uitzien naar het 
licht of naar het Licht? 
 
Verlangen: Wat betekent dat? Waar kun je naar verlangen? Verlangen naar: huis, 
liefde, aandacht, bezit, vrijheid, volmaaktheid, naar dat wat je niet hebt, zekerheid, 
verleden, een relatie, naar licht, naar de lente, verlangen naar vrede, naar terugkeer 
van een geliefde, verlangen naar zelfontplooiing, naar God? 
 
Of in deze tijd: verlangen naar gezelschap, naar terugkeer van ‘het normale leven’? 
Verlangen is in alle talen besproken en bezongen. Verlangen heeft meer te maken met 
het hart dan met het hoofd. Augustinus verklaarde al dat verlangen niet tot rust kan 
komen in aardse goederen. Heden ten dage wordt constant een appèl gedaan op ons 
verlangen door alles wat op ons afkomt. Hoe richt zich het verlangen op wat werkelijk 
waarde heeft?  Om het hart en het verstand van een ander te begrijpen, moet je niet 
kijken naar wat zij/hij heeft bereikt, maar naar datgene waar zij/hij naar verlangt, 
aldus Khalil Gibran:  
 

Onder alles  
schuilt zoveel verlangen.  

Zoveel verlangen  
om gewoon mens te zijn,  

om echter te leven,  
om een simpel gebaar te verstaan,  

om te horen wat achter de woorden zit,  
om genegenheid te krijgen, 

om jezelf te geven aan een ander,  
aan de mens die jou het meest nodig heeft.  

dat er tijd vrijkomt  
om je te bevrijden  
van al je ballast,  

om open te bloeien  
tot verbondenheid  

en nieuw waarachtig leven. 
 
 
Wij wensen u een goede Adventstijd en een Zalig Kerstmis. 
 

Maria van Schaijik, voorzitter Netwerk Katholieke Vrouwen 
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Advent  
 
Tekst: Holkje van der Veer. Gelezen: Holkje van der Veer. Foto: Marieke Broers  
Deze tekst is ook hier te beluisteren: https://www.vrijburg.nl/vrijzinnige-miniatuur-69/ 
 

Wachten 
 

Half november begon het al, ik heb het over de overdaad aan lichtjes.  
Het zijn er duizenden die vanuit de huizen om mij heen fonkelend de 
duisternis verdrijven. 
Zijn de versierselen dit seizoen uitbundiger?  
Voelen mensen zich donkerder en misschien ook eenzamer dan 
voorheen?  
 
Deze overvloed irriteert mij.  
Misschien is het raar, maar ze doet mij denken aan een stoplicht.   
Zo’n verkeerspaal stond voor ons klooster in Zwolle.  
Als hij niet op groen stond, was hij op rood, dan moet je wachten,  
het is niet anders. 
 
Als ik in dat klooster een week vóor de kerst al begon met het  
ophangen van versierselen, dan was er altijd wel een huisgenote die  
tegenstribbelde.  
‘Nee, nee,’ klonk het dan, ‘die lichtjes en ballen, ik wil ze nog niet!’ 
 
Deze donkere weken voor kerst is de adventstijd, een tijd van inkeer  
en bezinning. 
Het duister de kans geven om tot ons te komen.  
Houd daarom het wachten vol! – zelfs in deze Corona tijd! 
Geen Kerst zonder advent! 
 
Het doet mij denken aan een lied van Huub Oosterhuis:  
 
Hoe ver is de nacht, hoe ver, 
wachter, hoe ver is de nacht? 
De morgen komt, zegt de wachter, 
maar nog is het nacht. 
 
Een geboorte laat op zich wachten, het kind moet voldragen worden.  
Pas met Kerst springen alle lichten op groen!  
Ook in ons eigen dagelijks leven vraagt deze tijd om geduld, opdat  
het kind in ons geboren kan worden.  
 
Gebruik deze dagen zoals die dwarse zusters in Zwolle en begin niet 
voortijdig te vieren wat er nog niet is.  
Denk na, bezin je op de vraag:  
Hoe kan ik liefdevoller leven? Wat heb ik nodig? Wat heb ik te geven?  
Dit kerstkind gaat ook jouw leven veranderen. 
 
Bezinnen, is  ver-wachten.  
Wachter, hoe ver is de nacht?  
 
Holkje van der Veer  

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vrijburg.nl%2Fvrijzinnige-miniatuur-69%2F&data=04%7C01%7C%7C660bd69842c544cabfc008d89d04aa23%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637431990636136426%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mRukDoGwq3MfSZAp4Bm85Y%2FNKpEhmjfDRxIx1y8Urpw%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vrijburg.nl%2Fvrijzinnige-miniatuur-69%2F&data=04%7C01%7C%7C660bd69842c544cabfc008d89d04aa23%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637431990636136426%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mRukDoGwq3MfSZAp4Bm85Y%2FNKpEhmjfDRxIx1y8Urpw%3D&reserved=0
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Gebed 
 
De meeste engelen  
hebben geen vleugels,  
maar handen,  
die zij uit de mouwen steken. 
 
De meeste engelen  
hebben geen goud krullend haar 
maar hooguit grijze permanent  
als teken van hun jaren. 
 
De meeste engelen  
zingen zelden ‘in excelsis deo’ 
maar gebruiken hun stem 
om mij te vragen hoe het gaat. 
 
Spreid uw vleugels over hen uit.  
Opdat hun werk gezegend is  
en zichtbaar maakt 
de komst van uw rijk. 
 
Tekst: geloofswoorden 
 

 

Project 
  
Zichtbaarheid van vrouwen  
  
Het Netwerk Katholieke Vrouwen is een open netwerk van en voor vrouwen die vanuit 
haar katholieke levenshouding opkomen voor de positie en belangen van vrouwen in 
kerk en maatschappij. Om de zichtbaarheid van vrouwen in de kerk te bevorderen 
volgen wij de ontwikkelingen. Aanvullingen zijn welkom!   
 
Op 16 november deden twee nieuwe zusters Dominicanessen van Neerbosch professie.  
Dit was voor het eerst sinds 1997. Op de Belgische zender Een heeft het programma 
Durf te vragen een aantal ‘straffe’ vragen aan de zusters gesteld. Die korte interviews 
vind je hier. Op 11 oktober kwam in het geloofsgesprek Judith Weijers aan bod. 
 
 

 
Belangrijke data  
 
juni 2021  Conferentie Andante Letland https://www.unkv.online/andante 
 
November 2021  Onze jaarlijkse ontmoetingsbijeenkomst NKV 
 
 

 

 

https://www.facebook.com/geloofswoorden/
https://www.facebook.com/geloofswoorden/
https://www.facebook.com/geloofswoorden/
https://dominicanen.nl/2020/10/professie-dominicanessen-van-neerbosch/
https://www.een.be/durf-te-vragen/de-strafste-vragen-aan-zusters
https://www.npostart.nl/geloofsgesprek/11-10-2020/KN_1716030
https://www.unkv.online/andante
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NVR : Het land waar alleenstaande moeders 
willen wonen  
 
De NVR: Hoe dragen we bij aan een land waar alleenstaande 
moeders willen wonen? 77 procent van de eenoudergezinnen 

in Nederland leeft op of onder de armoedegrens. Wat is nodig 
in beleid  voor een betere sociale en economische positie van 

alleenstaande moeders om rekening te houden met de 

verschillende hindernissen die er zijn?  
https://www.nederlandsevrouwenraad.nl/docs/FEM_Talk_16_dec_Alleenstaande_moeders_DEF_.pdf 

 

 

Dorothy Day  
 
Een van de meest intrigerende gelovigen uit de recente geschiedenis is de zalige 
Dorothy Day: leek,. alleenstaande moeder, schrijver, vredesactiviste en stichter in 

New York van de Catholic Worker-beweging (met huizen van gastvrijheid voor 
mensen in nood). Door haar diepe geloof, sterke leiderschap en boeiende manier 

van schrijven heeft Day talloze mensen geïnspireerd. Op dit moment zijn er meer 

dan 200 Catholic Worker huizen over heel de wereld, inclusief het Jeanette 
Noëlhuis te Amsterdam. Het boek over haar leven is te bestellen op: 

https://www.damon.nl/book/alles-is-genade.  

 
 

Gedicht  
Iedere dag aanwezig 

 

God in mensen – iedere dag aanwezig! 
Moge ik open staan voor mijn gevoelens, 

Moge ik liefde op haar waarde kunnen schatten. 
Moge ik conflicten niet verdringen en uit de weg gaan. 

Moge ik schrijnend onrecht tot me door laten dringen. 
 

Ik zoek verbondenheid, harmonieën gerechtigheid. 

Ik wacht op de vervulling van mijn verlangen. 
En kom steeds weer bij het op einde ervan uit. 

God in mensen te ontmoeten is de weg van Jezus 
Die ik met alle mensen die ik ontmoet wil gaan. 

Hij wordt mens, nu en in eeuwigheid. 

 
Thomas Quartier 

 
 

 

 
Op  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 

 

https://www.nederlandsevrouwenraad.nl/docs/FEM_Talk_16_dec_Alleenstaande_moeders_DEF_.pdf
https://www.damon.nl/book/alles-is-genade
http://www.unkv.online/aanmelden

