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Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging 

 Nieuwsbrief  

 

     
 

Perspectief voor een katholiek/christelijk vrouwenplatform  
 

Inspiratiedag op 23 maart 2016 

 
Hoe kunnen vrouwen op nieuwe 

wijzen zich verbinden met al wat er 

gebeurt, hoe kunnen we zichtbaar 

en gezien, hoorbaar en gehoord 

worden in kerk en samenleving? 

Welke activiteiten kan een organi-

satie van en voor katholieke / 

christelijke vrouwen in Nederland 

ontwikkelen die aansluiten bij deze 

tijd én uitvoerbaar zijn? 

Geïnspireerde vrouwen maken een 

geïnspireerde organisatie!  

 

De Unie NKV draait al meer dan 

vijftig jaar op de inbreng en inspi-

ratie van vrouwen uit haar lid-

organisaties. We hoeven er echter 

niet om heen te draaien. We zoe-

ken een nieuwe plek in kerk en sa-

menleving – dat is een uitdaging! 

Inbreng van vrouwen uit die orga-

nisaties maar misschien nog wel 

meer inbreng van daarbuiten is 

heel erg welkom. Daarom kijken 

we tijdens deze inspiratiedag 

samen met Anne Stael en Holkje 

van der Veer naar wat jou inspi-

reert en hoe wij deze inspiratie 

kunnen vormgeven in de toekomst 

 

Anne Stael ... ziet kansen voor 

organisaties die zich bezig houden 

met zingeving en religie in deze 

tijd. Deze kansen liggen in het 

opnieuw vormgeven van de traditie 

en daarbij gebruik maken van 

hedendaagse organisatie- en 

marketinginzichten. Het gaat dan 

concreet ook over de stappen die in 

de praktijk genomen kunnen 

worden. 

www.zienwatonzichtbaaris.nl 

 

Holkje van der Veer ... ‘hipste 

non’ en jongste dominicanes van 

Nederland. In haar boek Verlangen 

als antwoord schrijft Holkje van 

der Veer over haar ontdekkings-

reis, over hoe en wanneer ze met 

de dominicanen en het klooster in 

Zwolle in aanraking is gekomen en 

waarom ze zich er zo thuis voelt. 

Op een praktische en inzichtelijke 

manier brengt ze onder woorden 

waarom dominicaanse spiritualiteit 

nog altijd zeggingskracht heeft 

voor mensen van vandaag. 
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Bij dit nummer 
 

Het Algemeen Bestuur van de Unie NKV heeft na uitvoerige 
discussies in het afgelopen jaar besloten dat de stichting als zodanig 

niet wordt ontbonden. In 2016 gaan we onder de deskundige leiding 

van Anne Stael aan de slag om de organisatie aan te passen aan 
deze tijd. Op 23 maart houden we hiertoe onze eerste bijeenkomst.  
 

Verder zijn we verheugd te kunnen melden dat Evelien Blom (oud-

vicevoorzitter van de Unie NKV, ZijActief Nederland) tijdens dit 

veranderingsproces voorzitter wil zijn van het Algemeen Bestuur. 
 

‘Ik wil graag meedenken met het bestuur of er andere 
mogelijkheden en draagvlak te vinden zijn om iets als de Unie NKV 

te laten voortbestaan. Of dat een grote of kleine club wordt, is niet 

relevant. Wel zal het een organisatie met pit en kracht moeten 
worden. Als we het nu laten lopen, dan is het over en komt het nooit 

meer terug. Het komt goed of het komt niet goed – wij gaan ervoor!’  
 

Evelien Blom 

http://www.zienwatonzichtbaaris.nl/anne-stael
http://www.uitgeverijtenhave.nl/holkje-van-der-veer-verlangen-als-antwoord.html
http://www.uitgeverijtenhave.nl/holkje-van-der-veer-verlangen-als-antwoord.html
www.zienwatonzichtbaaris.nl
file:///G:/Unie%20NKV/Nieuwsbrief/Jrg%207%20nr%201/www.unienkv.nl
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Programma 
12.30u  Inloop, koffie en thee 

13.00u  Kennismakingsrondje 

13.15u  Holkje van der Veer, 

Verlangen als antwoord  

14.00u  Vragen en reacties  

 

14.30u  Pauze 

 

14.50u  In groepjes aan de slag 

15.45u  Terugkoppeling  

16.00u  Vervolgstappen  

16.15u  Geestverruimend / 

geestverrijkend napraten. 

 
 

Welk spiritueel pad past bij jou? 
Klik hier. 
 

Praktisch 
Plaats: Franciscushuis, Van der 

Does de Willeboissingel 11,  

5211 CA ’s-Hertogenbosch  

Tijd: 23 maart, 12.30-16.30u 

Aanmelding: voor 20 maart bij 

seldenrath@scarlet.nl of  (0475) 

488 790 (Joanne Seldenrath). 

 

U bent van harte 
welkom!  
 
Aan deze dag zijn geen 

kosten verbonden maar 

graag aanmelden in 

verband met de catering. 

 

Studiedagen en Statutaire 
Assemblee van Andante 
 
Het studiegedeelte van deze 

bijeenkomst van Andante is dit 

keer gewijd aan de positie, 

uitdagingen en kansen van en voor 

katholieke/christelijke vrouwen-

organisaties in Europa, in 

maatschappij, politiek en 

kerkelijke structuren.  

 
Tijdens het voorbereidingsproces 

is een aantal uitdagingen onder 

woorden gebracht, waaronder 

daling van het aantal leden door de 

veranderende plaats van vrouwen 

in de samenleving en de sterke 

secularisatie in West-Europese 

landen. Op vrijdagmorgen geeft 

Julie Clague (o.a. docent 

Theologie en Religiestudies aan de 

Universiteit van Glasgow) een 

lezing over de situatie van 

katholieke / christelijke vrouwen 

en hun organisaties in deze tijd. 

Aansluitend wordt haar visie be-

sproken en vergeleken met de ei-

gen situatie van de deelneemsters.  
 

’s Middags komen via verschil-

lende methoden de kansen en 

mogelijkheden aan bod. Dit loopt 

zowel uit op aanbevelingen voor 

de strategie van Andante, als op 

mogelijke ideeën en strategieën 

voor de eigen organisatie.  

 

 

 
 

Kernvraag is hoe (katholieke) 

vrouwen een relevante en visio-

naire stem kunnen ontwikkelen.  

Begeleidster van het middag-

programma is Gaby Belz, 

consultant in organisatie-

ontwikkeling. Zij ondersteunt 

bestuur en leden van Andante 

sinds maart 2014 in de vaststelling 

van het strategieplan. 

 

Programma 
14 april Aankomst en diner 

15 april  Lezing en strategie 

16 april  Lezing t/m lunch; 

viering van 10 jaar Andante 

16-17 april Statutaire Assemblee  

 
Praktisch 
Plaats en tijd: High Leigh, 

Hoddesdon (Verenigd Koninkrijk), 

14 t/m 17 april 2016 

Kosten: € 400 (voorschot van  

€ 150 overmaken op rekening  

NL 68 INGB 000 5143 288 t.n.v. 

Andante Europese Alliantie  

v. kath. vrouwenver.) 

Informatie en aanmelding: 

www.andante-europa.net 

 

 
Conferentiecentrum High Leigh, 

Hoddesdon 

 

Ervaringen delen – samen-werken – kracht opbouwen 

http://www.zienwatonzichtbaaris.nl/spiritualiteits-test
www.andante-europa.net
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Waarom bio-ethiek? 

 

Andante Summer School, Wenen 12-16 augustus 2015 

 

‘Ethische onderwerpen nopen je 

tot nadenken over wat anderen 

(kan) bewegen waarom ze een 

bepaalde keuze maken. Het 

verplicht je jouw mening onder-

geschikt te maken ten aanzien van 

het denken van de ander’, schrijft 

Marleen Peters in het verslag dat 

de Nederlandse delegatie heeft 

gemaakt van deze conferentie. 

 

De ondertitel luidde ‘Bio-ethische 

thema’s waartoe mensen van 

vandaag zich moeten verstaan’. De 

mensen die in het Don Bosco Haus 

in Wenen aanwezig waren (55 

vrouwen uit 14 verschillende 

landen onder wie 16 vrouwen uit 

Centraal- en Oost-Europa) volgden 

een introductie in de ethiek, 

lezingen over canoniek recht, 

ethische vragen bij het levens-

einde, in de medische wereld en 

moderne technologieën.  

 

Meer dan gevoel 
Sigrid Sterckx, hoogleraar 

Ethische, Politieke en Sociale 

Filosofie aan de Universiteit van 

Gent, maakte duidelijk dat ethiek 

over argumenten gaat, niet over 

opiniepeilingen of gevoelens. 

Ethiek gaat over gedrag. Besluiten 

om niets te doen, om niet te han-

delen, is ook gedrag dat ethisch 

verantwoord kan en moet worden. 

Ze wees erop dat mensen nog niet 

gewend zijn aan de technologie 

waarmee ze zich omringen. Ons 

gevoel waarschuwt dat we een 

ander niet mogen aanraken om 

kwaad te doen. Maar als het over 

hendels of knoppen gaat, laat 

datzelfde gevoel het dikwijls 

afweten.  

Mary McHugh, voorzitter van 

Andante en nierspecialist in 

Sunderland (VK), vertelde hoe die 

verantwoording werkt in een 

ziekenhuis. Aan welke traditionele 

en moderne waarden proberen 

artsen zich te houden? Hoe 

overleggen ze met elkaar – als   

Summer School in Wenen 

 

artsen en verpleegkundigen – maar 

ook met leken en theologen? 

 

Nieuwe dilemma’s 
De lezingen aan het eind van de 

conferentie brachten de ethische 

dilemma’s in beeld waarmee jonge 

ouders geconfronteerd worden – 

evenals de samenleving. 

Vrouwen in Europa, ook 

katholieke vrouwen in Europa, 

worden niet op dezelfde manier 

met ethische vragen gecon-

fronteerd. Dat maakte deze 

conferentie een bijeenkomst die de 

deelneemsters nog lang zal 

heugen.  

Op de goede manier! Vanwege de 

open en vriendschappelijke sfeer 

waarin we als mensen van vandaag  

nadachten over bio-ethische 

thema’s. Een onderwerp waarover 

de Unie NKV, waarschijnlijk 

samen met anderen, ook in 

Nederland een (grote) bijeenkomst 

wil organiseren.  

 

 

 

 

 

Van het verslag dat de Neder-

landse delegatie heeft gemaakt, 

zijn nog enkele papieren exem-

plaren beschikbaar die tegen 

portokosten worden verstuurd.  

Het digitale bestand is uiteraard 

gratis.  

Mail naar seldenrath@scarlet.nl. 

 

 

 

 

 
 

Voorzitter Karine Pluymaekers (r) 

ontvangt het verslag van de 

Summer School 
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Boekpresentaties 
 

Biografie Catharina Halkes 
Uitgeverij Vantilt en auteurs 

Annelies van Heijst en Marjet 

Derks nodigen vrouwen en 

mannen uit het netwerk van de 

Unie NKV van harte uit voor de 

boekpresentatie op 24 maart van 

de biografie: Catharina Halkes, ‘Ik 

verwacht iets groots’, Levenswerk 

van een feministisch theologe – 

1920-2011. 

Anne-Marie Korte, lid van de 

biografiecommissie Halkes, is 

middagvoorzitter. 

 

Programma 
15.00u Openingswoord door Peter 

Nissen 

15.10u Een impressie van Halkes’ 

betekenis door Maaike de Haardt, 

15.20u Presentatie Halkes’ leven in 

beelden door Annelies van Heijst 

en Marjet Derks 

15.45u Historicus Paul Luykx: 

Was Halkes een heraut van het 

katholicisme? 

16.15u Aanbieding van de eerste 

exemplaren aan enkele genodigden 

16.30u Een drankje en gelegenheid 

om het boek te kopen. 

 

CATHARINA HALKES 

‘Ik verwacht iets groots’ 
 
Levenswerk van een feministisch theologe  

1920-2011 
  Iotgeverij VANTILT 

 

Plaats 
Aula Minor van de Radboud 

Universiteit, Comeniuslaan 2, 

6525 HP Nijmegen.  

De toegang is vrij, maar meld 

s.v.p. uw komst bij Uitgeverij 

Vantilt via aanmelden@vantilt.nl 

o.v.v. ‘Catharina Halkes’ of bel 

(024) 329 78 63. 

 

 
Veer-kracht 
 

 
 

Holkje van der Veer (1960), die op 

de inspiratiemiddag van de Unie 

NKV, op 23 maart, de inleiding 

houdt, behoort tot de Zusters 

Dominicanessen van Neerbosch. 

Zij is geboren met het 

Marfansyndroom en beschrijft in 

haar nieuwe boek Veer-kracht hoe 

zij vanaf haar kinderjaren met haar 

bijzondere lichaam leert omgaan.  

Holkje ontdekt hoe verlangen, 

vriendschap en vertrouwen haar 

vreugde en een zinvol leven 

schenken, ondanks – of misschien 

wel dankzij – haar beperking. 

Holkje schrijft geestig en open-

hartig, ook over Gods aanwezig-

heid in haar leven. Elk hoofdstuk 

eindigt in enkele vragen die de 

lezer uitnodigen bij zichzelf te rade 

te gaan of met anderen te praten.  

Wie nieuwsgierig naar haar is, kan 

haar zien op zondag 6 maart 

wanneer ze de gast van Annemiek 

Schrijver in De Verwondering 

(KRO-NCRV). Of kom naar de 

boekpresentatie:  

 

Plaats en tijd 
Dominicanenklooster Huissen  

6 maart, 14.00 uur.  

Medewerking verlenen acteur 

Mark Rietman en zangeres Elske 

te Lindert. Meer informatie op 

www.kloosterhuissen.nl  

 

Europese Sociale Week 

 
‘De grote crisis kan ook een grote 

kans zijn,’ zegt Herbert Metzger 

die als voorzitter de Europese 

Sociale Week opent. Van 18-20 

februari 2016 is deze voor de 

eerste keer in Nederland ge-

houden, op Zonheuvel in Doorn. 

Marie-Louise van Wijk (IC) was 

aanwezig. 

 

Vakbondsmensen, oprichters van 

coöperaties en bedrijven, politici 

en theologen spraken over de 

kansen van christelijk sociaal 

denken in de Europese Unie. 

Herbert Metzger concludeerde bij 

de afsluiting dat de opgaven van 

deze tijd niet eenvoudig zijn: 

‘Maar de crisis is ook een kans dat 

je radicaler kan formuleren en 

eisen stellen. Het vereist een 

grotere diepgang bij het zoeken 

naar oplossingen.’ (Nederlands) 

verslag en inleidingen op 

www.esw6.eu 

 

 
 

 

(On)breekbaar – 30 jaar  

VPSG  
Het jubileumprogramma van de 

stichting VPSG (oecumenisch 

kenniscentrum op het gebied van 

seksueel geweld in relatie tot 

zingeving en godsdienst) begint op 

28 februari met een tentoonstelling 

in de Sint-Bavokerk te Haarlem (te 

bezichtigen tot 29 april). Het 

thema is ‘kwetsbaarheid en 

kracht’. Een belangrijke rol is 

ingeruimd voor de kistjes, reis-

altaartjes, koffertjes en andere 

kunstwerken die kunstenaars bij dit 

thema hebben gemaakt.  

(023) 532 8222; www.vpsg.nl. 

Wetenswaardig 

http://www.kloosterhuissen.nl/
www.esw6.eu
www.vpsg.nl
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Open Studiedag 
 

Op 5 juni 2015 werd als laatste 

Open Studiedag een symposium 

gehouden: ‘Vreemde ontmoe-

tingen, ontmoetingen met het 

vreemde’.  

Het was een feestelijk gebeuren 

met prachtige lezingen over 

uiteenlopende onderwerpen als 

kunst en economie. Het sym-

posium werd afgesloten met een 

optreden van muse conNAction. 

 

 
 

Ans Huijbregts (rechts op de foto) 

bood namens de UNKV inleidsters 

Maaike de Haardt, Lieve Troch 

(links op de foto) en Hedwig Meyer 

Wilmes bloemen aan voor hun 

jarenlange inzet.  

 

  

DVD Bezieling in de zorg  
In de serie ‘Bezieling in de zorg’ 

wordt kennisgemaakt met 

vrouwelijke religieuzen die 

letterlijk en figuurlijk aan de basis 

van ons huidig zorgsysteem 

stonden. Iedere aflevering gaat 

over een ander type zorg. Deze 

serie over menslievende zorg 

vroeger en nu is gemaakt in 

opdracht van Reliëf binnen het 

project Religieus Erfgoed 

Menslievende Zorg en nu 

verkrijgbaar op dvd. 

 

De dvd is te bestellen voor €5 + 

verzendkosten via info@relief.nl.  

Op 24 mei 2015 heeft paus 

Franciscus zijn encycliek Laudato 

Si’ gepresenteerd. Hij roept daarin 

op om met respect en eerbied om 

te gaan met de aarde en de armen.  

 

Er is een ingrijpende ‘ecologische’ 

ommekeer nodig in economie, 

politiek en maatschappij.  

Voor deze encycliek is veel 

aandacht in Nederland. Hieronder 

staat een aantal bijeenkomsten en 

artikelen genoemd. 

 

* Zorgen voor ons 

Gemeenschappelijk Huis 

Inspiratiedag  van het Franciscaans 

Milieuproject Stoutenburg. De 

zorg voor het milieu die in de 

encycliek wordt uitgesproken 

wordt vertaald naar praktisch 

handelen. Op het programma staan 

onder andere een toelichting door 

Guy Dilweg, een inspiratie-

carrousel, een groepsgesprek, een 

toelichting op de actuele stand van 

zaken door Sjef Staps, creatief 

theater en een viering. 

5 maart 2016, 9.30-19.00u. 

Franciscaans Milieuproject 

Stoutenburg, Stoutenburgerlaan 5, 

3835 PB Stoutenburg. Vanaf € 30 

(incl. lunch etc.); 

post@stoutenburg.nl.  

 

* Bezinningsbijeenkomst 

Het Centrum voor Parochie-

spiritualiteit organiseert samen met 

lekeninstituut Servitium Christi 

een middag waarop diaken Fred 

van Iersel een overzicht zal geven 

van de achtergronden en basis-

structuur van Laudato Si’. Daarna 

is gelegenheid om vragen te stellen 

en met elkaar in gesprek te gaan. 

10 maart 2016, 14.00-16.30 uur, 

klooster Brakkenstein, 

Heijendaalseweg 300, Nijmegen. 

Aanmelden voor 5 maart. 

cps.nijmegen@kloosterbrakkenstei

n.nl of tel. (024) 355 80 29. 

 

* Nederlandse vertaling 

Sinds kort brengt Adveniat samen 

met SRKK de boekhandelsversie 

uit van de officiële Nederlandse 

vertaling van Laudato Si’. 

Daarmee is deze encycliek van 

Paus Franciscus nu ook leverbaar 

via de  

boekhandel. € 15 via de webwinkel 

www.adveniat.nl 

 

 
 

* ‘Laudato Si’ en ecofeminisme’ 

Recensie van Trees van Montfoort, 

in: ZijSpiegel 005,  februari 2016, 

p.8-10 (verkrijgbaar via 

www.vrouwensynode.nl).  

 

* Groene Bijbel 

Het Nederlands Bijbelgenootschap 

en Uitgeverij Royal Jongbloed 

hebben de uitgave van een Groene 

Bijbel in voorbereiding waarin het 

thema duurzaamheid verdiept 

wordt vanuit een bijbels-

theologische invalshoek.  

 

* Filmpjes en artikelen 

1. 10 punten die je moet weten 

over Laudato Si’ - filmpje van Fr. 

James Martin sj (in het Engels). 

2. Gebedsintentie van de paus voor 

februari 2016: ‘dat we goed 

omgaan met de schepping - een 

geschenk van God – en haar 

beheren en beschermen, ook met 

het oog op toekomstige 

generaties’. 

3. Laudato Si’ voor kinderen: zie 

het themanummer van Geloven 

thuis. 

4. Een Nederlandse inspiratie site 

over Laudato Si’. 

5. Laudato Si’ in de praktijk: hoe 

ziet dat eruit bij Engelse 

katholieken? (Engels) 

6. Wilt u de encycliek helemaal 

lezen? Dat kan natuurlijk ook. 

Activiteiten naar aanleiding van Laudato Si’ 

http://relief.us9.list-manage.com/track/click?u=1b92b41256f79cb7029933b9b&id=fce22e1e9f&e=4f887d5317
http://relief.us9.list-manage.com/track/click?u=1b92b41256f79cb7029933b9b&id=fce22e1e9f&e=4f887d5317
http://relief.us9.list-manage.com/track/click?u=1b92b41256f79cb7029933b9b&id=cdbd2fd83c&e=4f887d5317
http://relief.us9.list-manage.com/track/click?u=1b92b41256f79cb7029933b9b&id=cdbd2fd83c&e=4f887d5317
mailto:info@relief.nl
mailto:cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl?subject=Opgave%2010%20maart%202016
mailto:cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl?subject=Opgave%2010%20maart%202016
www.adveniat.nl
http://www.adveniat.nl/webwinkel/411/laudato_si__-_de_officiële_neder
www.vrouwensynode.nl
http://parochiespiritualiteit.us7.list-manage.com/track/click?u=e3bde3f9a14ac0546e35cde07&id=b56aaaead6&e=f4305dc5bf
http://parochiespiritualiteit.us7.list-manage.com/track/click?u=e3bde3f9a14ac0546e35cde07&id=b56aaaead6&e=f4305dc5bf
http://parochiespiritualiteit.us7.list-manage.com/track/click?u=e3bde3f9a14ac0546e35cde07&id=9311a2a44c&e=f4305dc5bf
http://parochiespiritualiteit.us7.list-manage1.com/track/click?u=e3bde3f9a14ac0546e35cde07&id=c191166ff0&e=f4305dc5bf
http://parochiespiritualiteit.us7.list-manage1.com/track/click?u=e3bde3f9a14ac0546e35cde07&id=0c15005441&e=f4305dc5bf
http://parochiespiritualiteit.us7.list-manage.com/track/click?u=e3bde3f9a14ac0546e35cde07&id=7e5ce9d60d&e=f4305dc5bf
http://parochiespiritualiteit.us7.list-manage2.com/track/click?u=e3bde3f9a14ac0546e35cde07&id=0ceac38347&e=f4305dc5bf
http://parochiespiritualiteit.us7.list-manage2.com/track/click?u=e3bde3f9a14ac0546e35cde07&id=0ceac38347&e=f4305dc5bf
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Uit de organisaties 
 

 

Zijn zij soms geen mensen? 
Studiedag op 2 april van de 

Dominicaanse Lekengemeenschap 

Nederland over dominicanen en 

mensenrechten. Lezingen van 

Richard Steenvoorde en Lucette 

Verboven, workshops over onder 

andere vrouwenhandel.  

Dominicuskerk Nijmegen; 

www.800jaardominicanen.nl. 

 

 
Graalhuis Utrecht  

Nieuwegracht 51 3512 LE Utrecht 

degraal@planet.nl of (030) 23 33 

640 (wo) 

 

* Actieve geweldloosheid 

Hoe moeten we reageren op ge-

weld en hoe kunnen we omgaan 

met levensvisies die de onze niet 

zijn? Hoe pakken we lastige 

sociale situaties aan op een manier 

die niet nog meer leed 

veroorzaakt? Tegen de achtergrond 

van deze vragen wordt op 5 maart 

aandacht besteed aan de vijf 

elementen die samen geweldloos-

heid vormen.  

Begeleiding: Saskia van Goelst 

Meijer, universitair docent 

Geestelijke Begeleiding aan de 

Universiteit voor Humanistiek in 

Utrecht. 

10.30-16.30u; € 35 (incl. koffie, 

thee en lunch); voor 2/3 

aanmelden.  

* Dining for women. Fundraising-

diner van Graalbeweging 

Nederland voor een nationaal 

vrouwenproject op 8 maart. € 35. 

18.30-22.00u; voor 2/3 aanmelden.  

* Goede Vrijdag-viering op 25 

maart over de betekenis van 

Jezus’ 7 laatste woorden. 
11.00-15.30u; voor 23/3 aanmelden.  

Meer activiteiten op 

www.degraalbeweging.nl 

 
Reis naar Rome 
In het kader van het Jaar van 

Barmhartigheid bestaat de moge-

lijkheid om naar Rome te gaan. 

Rond 14 en 15 november 2016 

worden de programma’s voor de 

organisaties die bij het VKMO 

aangesloten zijn, samengesteld. Op 

dinsdag 15 november wordt een 

gezamenlijke dag georganiseerd 

met alle Nederlandse groepen / 

organisaties. 

Groepen / organisaties bouwen hun 

eigen programma rond een 

gemeenschappelijk programma: 

• Aandacht voor cultuur en religie; 

• Interactie tussen organisaties; 

• Inhoudelijk voorbereidingstraject 

in Nederland; 

• Met oog voor versterking van 

hun netwerk; 

• Uitwisselingsprogramma voor 

Young Professionals; 

• Een modulair en flexibel 

programma waarin ruimte is voor 

deelnemende VKMO-organisaties 

om dingen te halen en te brengen. 

Samen maken we zichtbaar dat een 

lichaam vele ledematen heeft; 

• Mogelijkheden voor scholing en 

deskundigheidsbevordering; 

• Verschillende vervoers-

mogelijkheden en vertrekdata; 

• Aandacht voor de bronnen van 

onze katholieke traditie 

 

We komen graag een kop koffie 

drinken om de concrete mogelijk-

heden voor uw organisatie door te 

spreken: VKMO, Sint Janssingel 

92, 5211 DA ’s-Hertogenbosch. 

(073) 613 41 40; www.vkmo.nl 

 

 

Zie de mens! Op weg naar 
betekenisvolle zorg 
Jaarcongres van Reliëf, christelijke 

vereniging van zorgaanbieders op 

11 maart. Ook in de zorg, gaat het 

om de vraag hoe we voor elkaar 

van betekenis kunnen zijn. 

Lezingen van Carlo Leget, Gerbert 

van Loenen en Ella Kalsbeek, 

gevolgd door 9 deelsessies. 

Na een viering in de kapel van 

Bartiméus wordt het congres 

voortgezet in Conferentiecentrum 

Zonheuvel, Amersfoortsteweg 98, 

Doorn. Inschrijven voor 6 maart. 

 

Vrouwen onderweg 
Bezinningsbijeenkomsten rond de 

beelden, gemaakt door de zusters 

uit het Sint Lioba Klooster 

(Egmond). 19 maart Hetty van 

Galen over Bathseba; 23 april Ria 

Stolk over de zwangere vrouw. 

Bijbelse Tuin Hoofddorp, 14.00-

15.30u; 

www.bijbelsetuininhoofddorp.nl. 

 

Bijbelse vrouwen op de 
voorgrond 
De Bijbel staat bekend als een 

‘patriarchaal’ boek. Dit zie je terug 

in de Bijbelse teksten en blijft ook 

daarna bepalend. Toch speelt de 

vrouw wel degelijk een rol. Pp 

deze bijeenkomsten proberen we 

anders te kijken. U krijgt teksten 

aangereikt, maar neem ook uw 

eigen favoriete Bijbel mee. 

Begeleiding: Lia van Aalsum. 

7 en 21 april 2016, 20.00 - 21.30 

uur in het Titus Brandsma 

Memorial, Stijn Buysstraat 11, 

6512 CJ Nijmegen. (024) 

3602421; € 7,50 per keer.  

 

Aren lezen met Ruth  
Dit Bijbelse verhaal begint 

uitzichtloos en eindigt met een 

nieuw perspectief.  

Begeleiding: Monica Raassen crss.  

23 april, 10.00-16.00u; Priorij 

Emmaus Diependaalsedijk 17  

3601 GH Maarssen 

www.priorijemmaus.nl. 

 

 

Raadpleeg voor activiteiten regelmatig de kalender op www.unienkv.nl. 

Wetenswaardig 
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