
 
 
 

 - 1 - Jaargang 11, nummer 1 
December 2017 

 

Netwerk Katholieke Vrouwen 

Nieuwsbrief  

 

Van Unie NKV naar Netwerk Katholieke Vrouwen 
 

Wat raakt ons als vrouw? Waar 

kunnen we onze stem laten horen? 

Met wie willen we ons verbinden? 

Hoe kunnen we anderen infor-

meren over wat er gaande is in ons 

leven en in onze samenleving? 

 

Op 7 oktober 2017 is het Netwerk 

Katholieke Vrouwen van start 

gegaan met een goed bezochte 

studiedag. Het Netwerk wil elk 

jaar zo’n bijeenkomst organiseren: 

een plaats en tijd om elkaar te 

ontmoeten. Het zoekt verdieping 

rond thema’s op het gebied van 

levensbeschouwing en samen-

leving vanuit een katholieke 

achtergrond. Zo kun je ontdekken 

dat vrouwen elders in Nederland 

dezelfde vragen hebben – of juist 

een ander geluid laten horen!  

 

Vrouw en kerk 
Naast het organiseren van ont-

moeting en verdieping wil het 

Netwerk Katholieke Vrouwen 

opkomen voor vrouwen in kerk en 

maatschappij. Belangrijk hier is 

het overleg met de Nederlandse 

Bisschoppenconferentie. Op 

3 november 2017 heeft een 

gesprek plaatsgevonden met Mgr. 

De Korte, bisschop-referent 

Vrouw & Kerk, over de discussie-

punten die uit de studiedag naar 

voren kwamen.  

Een daarvan was de behoefte aan 

een taal om over ethische dilem-

ma’s te praten. Wat zeg je bijvoor-

beeld bij discussies op het werk? 

Hoe kun je kerkelijke waarden 

vertalen naar het leven van 

alledag? Kan de kerk een soort 

leidraad geven om niet mee-

gezogen te worden in maatschap-

pelijke ontwikkelingen? 

Het Netwerk komt graag in contact 

met vrouwen die deel uit willen 

maken van de vaste kern. Je kunt 

je hiervoor opgeven met 

vermelding van achtergrond en 

motieven. Afhankelijk van 

het onderwerp en hun 

deskundigheid nodigen we 

ook per bijeenkomst vrouwen 

uit. Het eerstvolgende 

overleg met Mgr. De Korte is 

op 23 maart 2018.  

 

Samenwerking 
Het derde doel van het 

netwerk is samenwerking en 

krachtenbundeling. Nationaal 

en internationaal zijn veel 

ontwikkelingen gaande en het 

is belangrijk daarin mee te denken. 

Het Netwerk is verbonden met 

vrouwenorganisaties in andere 

landen via ANDANTE, de Europese 

alliantie van katholieke vrouwen-

organisaties, en via de WUCWO 

(Wereldunie van katholieke 

vrouwenorganisaties).  

 

Lidmaatschap 
Vrouwen (en mannen) kunnen het 

Netwerk steunen met minimaal 

€ 15 per jaar. Daarvoor krijg je de 

Nieuwsbrief en korting voor de 

bijeenkomsten. Dus doe mee, word 

lid, laat je stem horen! 

 

Klik hier voor meer informatie 
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Secretariaat Netwerk Katholieke Vrouwen 
Kerkstraat 20a 
6006 KP Weert 
Tel: (0495) 745 214 
E-mail: seldenrath@scarlet.nl 
Tijdelijke website: 
cjmhereijgers.wixsite.com/welkewegkiesjij 

  

Bij dit nummer 
 

Langzaam krijgt de nieuwe organisatievorm zijn contouren. Het 
wordt een stichting met donateurs, met vrienden en vriendinnen. De 

eerste vrouwen en vrouwengroepen hebben zich al aangemeld.  

In deze maand voelde het een beetje als advent, dagen van 
verwachting.  

 
We kunnen in ieder geval zeggen dat we volgend jaar weer een 

studiedag zullen organiseren. Ideeën voor thema’s zijn welkom. En 
ook andere hulp is welkom!  

Behalve dit goede nieuws is er dit keer ook een kanttekening. Dit is 

namelijk een van de laatste Nieuwsbrieven die zo breed wordt 
verspreid. Donateurs ontvangen die uiteraard wel in 2018, dus ...  

geef je op! We maken er samen een zo mooi mogelijk 2018 van.  
 

Zalige Kerstdagen (beetje laat maar toch) en Gelukkig Nieuwjaar! 

 

Joanne Seldenrath 

Maria van Schaijik over het Netwerk 

 

mailto:seldenrath@scarlet.nl
https://cjmhereijgers.wixsite.com/welkewegkiesjij
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Welke weg kies jij? 
 

Terugblik conferentie over ethiek 

Nijmegen 7 oktober 2017 

 

Hoe weeg je je keuze? Hoe toets je 

je keuze? Hoe communiceer je je 

keuze?  

 

Die vragen stelde dagvoorzitter 

Hella van der Wijst, onder andere 

presentatrice bij de EO/IKON, op 

de bijeenkomst in het Titus 

Brandsma Memorial te Nijmegen. 

Inleidster Sigrid Sterckx 

(hoogleraar ethiek en politieke & 

sociale filosofie aan de Universiteit 

van Gent) daagde vervolgens de 

ongeveer vijftig aanwezigen uit om 

te antwoorden op vragen over 

leven en dood. Ze deed dat aan de 

hand van trolleyproblemen.  

Sigrid Sterckx: problemen en cijfers  
 

Enkele overwegingen 
- Vaak moet je keuzes maken 

terwijl de nodige informatie ont-

breekt. Hoe neem je dan een 

beslissing? Hoe consequent ben je?  

- Ook niets-doen (omissie) is een 

morele handeling; 

- Mensen zijn geneigd om (licha-

melijke) nabijheid mee te nemen 

als een belangrijke factor in hun 

handelen. Maar de verantwoor-

delijkheid voor ons handelen blijft, 

ook bij een technische handeling 

of als de slachtoffers ver weg zijn, 

zoals bij beslissingen over klimaat.  

 

Levenseinde 
Euthanasie heeft in kerkelijke 

kring een slechte naam maar sinds 

de komst van de wet op euthanasie 

zijn de cijfers wat betreft onvrij-

willige levensbeëindiging (de arts 

besluit het einde te verhaasten 

zonder dat de patiënt het weet) 

gehalveerd. Tegelijk is ook 

palliatieve sedatie (pijn- en 

symptoombestrijding middels 

opiaten zonder intentie om het 

leven te beëindigen) populair. 

De neiging bestaat om de 

medische sector niet-medische 

problemen, zoals levensmoeheid, 

te laten oplossen.  

 

Lijden voorkomen 
Het forum met Liesbeth Blomjous 

(jeugdarts), Jacqueline Kool 

(Disability Studies) en Anne-

Marieke Koot (thuiszorgmede-

werkster en theologe) signaleert 

dat technologische ontwikkelingen 

in de medische sector consequen-

ties hebben die lang niet altijd 

duidelijk zijn bij patiënt, arts of 

samenleving. Bovendien wordt 

veel geld gestoken in preventie, 

terwijl steeds minder geld beschik-

baar is voor de hulpmiddelen die 

de kwaliteit van leven verbeteren 

van mensen met een beperking. 

Hetzelfde geldt voor een beter 

leven voor arme gezinnen waar de 

samenleving geen prioriteit aan 

geeft.  

Over het ideaal van zelfredzaam-

heid: ook al zijn de vele keuze-

mogelijkheden niet voor iedereen 

weggelegd, toch wordt het mensen 

kwalijk genomen als ze daarvan 

geen gebruik kunnen maken. 

Mensen zijn bang dat ze een last 

voor een ander zijn, ze willen niet 

afhankelijk zijn maar zelfredzaam. 

Afgesloten werd met de vragen: 

waar kijken we naar, naar wie 

luisteren we? Welk lijden willen 

we voorkomen? Wat is ons beeld 

van het goede leven? Gaat het om 

presteren of om blij zijn dat je 

leeft? 

Gelovige mensen kunnen zich 

inzetten om te luisteren – naar het 

gefluister aan de rand. Ze kunnen 

vragen blijven stellen  over 

medische ontwikkelingen, over de 

waarden en prioriteiten van de 

samenleving, over de verantwoor-

delijkheid van mensen. Het mag 

zichtbaar zijn dat deze houding 

gedragen wordt door het 

bewustzijn dat God anders kijkt 

dan ‘de wereld’. 

 

 
Een betrokken publiek 
 

Naast de pittige discussie was er 

ook muziek en zang, onder 

begeleiding van zangpedagoge 

Paula Vos. Holkje van der Veer 

sloot de dag af met een column.  

 

Klik hier voor een impressie en de 

foto’s. 

Foto: Trees van Montfoort 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Trolleyprobleem
http://www.dominicanen.nl/2017/10/mijn-dood-is-niet-van-mij/
https://cjmhereijgers.wixsite.com/welkewegkiesjij/verslag
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Feja e Shqiptarit është Shqiptaria 

Het geloof van de Albanezen is het albanisme 

 

Andante in Albanië 
 

‘Natuurlijk is er hoop. We geloven 

in hoop, we kennen voorbeelden 

van systematische verandering ten 

goede maar we moeten samen-

werken,’ zegt zuster Patricia 

Mulhall in haar lezing over het 

werk van RENATE tegen 

mensenhandel.  

 

Van 3 tot 8 mei 2017 bestudeerden 

meer dan vijftig vrouwen en een 

man uit twaalf verschillende lan-

den het onderwerp mensenhandel. 

Deze conferentie hadden 

ANDANTE (Europese alliantie van 

katholieke vrouwenorganisaties), 

RENATE (Religious in Europe 

Networking Against Trafficking 

and Exploitation) en Mary Ward 

Loreto (MWL) met opzet georga-

niseerd in Albanië, in het con-

ferentiecentrum The Majestic 

Hotel (nabij Durres). Albanië is 

namelijk een van de armste landen 

van Europa. Kwetsbare vrouwen 

en mannen worden er gerekruteerd 

voor mensenhandel. Tegelijk is het 

ook een mooi en gastvrij land dat 

baat heeft bij toeristen.  

In hun lezing benadrukten zowel 

Imelda Poole als Patricia Mulhall 

van RENATE de rol die de vraag 

naar goedkope arbeidskrachten en 

goedkope producten speelt. Er zijn 

drie partijen: Bought (slachtoffers), 

Business (bedrijven / mensen die 

er voordeel van hebben) en Buyer 

(de consument). In de strijd tegen 

mensenhandel is samenwerking 

essentieel: nationaal, internationaal 

en met mannenorganisaties.  

 

A woman's worth  
Ursula Männle van de Hanns 

Seidel Stiftung schetst hoe 

vrouwenhandel en prostitutie in 

Duitsland is veranderd sinds de val 

van de Muur. Nu komen veel 

vrouwen uit Oost-Europese landen. 

Vertrekkend vanuit de situatie van 

armoede en de positie van vrou-

wen in Oost-Europa komt Ursula 

Männle via de manier waarop 

hoerenlopers over vrouwen praten, 

ook bij de waardering voor vrou-

wen in West-Europese landen. Is 

die zo veel anders? 

Safe return 
De deelneemsters hebben kennis 

gemaakt met het werk van een 

aantal organisaties die zich richten 

op de opvang van slachtoffers, 

werkgelegenheidsprojecten, 

voorlichting en preventie: 

Different and Equal in Albanië, 

Solwodi Roemenië en Solwodi 

Duitsland. Ivonne van der Kar 

(www.zusterwerk.nl) vertelt over 

samenwerking met de Nederlandse 

politie. In Nederland kan de politie 

nog steeds de bordelen controleren 

terwijl dat in Duitsland veel 

moeilijker is geworden sinds daar 

de prostitutie is gelegaliseerd. 

Slachtoffers maken dikwijls geen 

kans op een verblijfsvergunning. 

Daarom zou Ivonne graag een dag 

willen organiseren over safe 

return, begeleiding zodat ze zon-

der schaamte of gezichtsverlies in 

hun eigen land aan hun toekomst 

kunnen bouwen. 

Naast de lezingen was er ook 

‘werkbezoek’ geregeld bij drie 

centra in Tirana. Zuster Imelda 

roemde de hoge standaard van haar 

MWL. De jonge stafleden die zo 

professioneel hun werk presen-

teerden, komen uit achterstands-

situaties en hebben onvoorstelbaar 

veel bereikt. Ivonne van de Kar die 

eerder in Albanië was geweest, ziet 

de verandering: ‘Er is hier veel 

hoop aanwezig.’ 

Andante heeft een verklaring doen 

uitgaan die op haar website is 

gepubliceerd.  

 

Straatsburg in april 2018 
De volgende bijeenkomst van 

Andante heeft als thema 

‘Migration in and to Europe from 

a woman’s perspective’ 

(Straatsburg, 20–24 april 2018). Er 

zijn lezingen van Anna Rurka, 

voorzitter van de Conferentie van 

Internationale NGO’s bij de Raad 

van Europa, en van Regina Polak, 

universitair hoofddocent 

Praktische Theologie (Universiteit 

Wenen). Op 24 april worden 

gesprekken georganiseerd met 

vertegenwoordigers van de 

verschillende landen bij de Raad 

van Europa. Klik hier voor 

informatie en aanmelding. 

Op bezoek in het kantoor van WML in Tirana 

http://www.andante-europa.net/files/Press%20Statement%20Study%20Days%202017%20Andante.pdf
https://www.coe.int/en/web/ingo/biography
https://pt-ktf.univie.ac.at/ueber-uns/team/polak/
http://www.andante-europa.net/files/invitationstrasbourg2018en.pdf
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Toolkit van de NVR 

De Nederlandse Vrouwen Raad 

(NVR) heeft een toolkit 

ontwikkeld voor de gemeente-

raadsverkiezingen van 21 maart 

2018. Deze toolkit geeft 

organisaties gereedschap om een 

bijeenkomst te organiseren in de 

eigen gemeente over ‘Kies een 

Vrouw’. Lidorganisaties kunnen 

een tegemoetkoming aanvragen in 

de kosten van een bijeenkomst. De 

NVR heeft bovendien een 

sprekerslijst gemaakt. 

www.nederlandsevrouwenraad.nl 

 

 

Witte zusters 
Ze hebben niet gewonnen maar het 

verhalenproject ‘De Verschil-

makers’ van de Witte Zusters was 

genomineerd voor de Brabantse 

Erfgoedprijs 2017. De 

Missiezusters van Onze Lieve 

Vrouw van Afrika zijn al meer dan 

honderd jaar geworteld in Brabant. 

Als zij niet in Afrika waren, 

woonden en werkten zij in het 

moederhuis in Esch of in een van 

de huizen in ’s-Hertogenbosch, 

Boxtel of Sterksel. Vandaag de dag 

wonen nog zo’n vijftig zusters in 

Boxtel, Eindhoven en Nuland. Ook 

in hun ouderdom zijn zij actief bij 

vrijwilligersprojecten. 

In het verhalenproject ‘De 

Verschilmakers’ gaan de Witte 

Zusters in gesprek met zingevers 

van nu. (Jonge) mensen die 

gedreven en actief zijn in zorg, 

sociaal ondernemen, vrijwilligers-

werk, onderwijs, vluchtelingen-

werk of andere dingen. Zo geven 

de zusters het stokje door aan de 

verschilmakers van nu.  

 

Ter gelegenheid van het jubileum 

verscheen ook een bundel met 

portretten van zusters. Daarin 

wordt verteld dat de Witte Zusters 

vroeger in Afrika bleven tot hun 

dood. Tegenwoordig komen de 

Witte Zusters rond hun 70
e
 of 75

e
 

jaar terug naar Nederland. Dat is 

een koerswijziging. Ze willen 

namelijk de mensen in Afrika niet 

voor hun voeten lopen op hun oude 

dag: ‘Het is niet hun taak om ons 

te verzorgen,’ zegt Tiny Hölscher, 

‘Niet in Afrika en ook niet in 

Nederland. Daarvoor hebben we ze 

niet opgeleid.’  

De bundel bevat bijzondere en 

inspirerende levensverhalen van 

vrouwen die ook terug in 

Nederland doen wat hun hand 

vindt te doen, en liefst in 

internationaal verband. 

 

 
 

Dragers van hoop. Een leven lang 

missie, 150 jaar Missiezusters van 

Onze Lieve Vrouw van Afrika. 

MZOLA Nederland, Boxtel 2017. 

€ 10 excl. verzendkosten. Bestellen 

via info@wittezusters.nl. 

 

 

De vrouw in bijbel en kerk  
Open Expert Seminar van de 

Stichting Thomas More. Janneke 

Stegeman, Magda Misset-van de 

Weg, Patrick Chatelion Counet en 

Michel Bronzwaer spreken over 

respectievelijk lichamelijkheid, de 

(onmogelijke) posities van 

vrouwen in protestantse kerken, de 

vroeg-christelijke revolutionaire 

visie op vrouwen en Focolare, ooit 

opgericht door Chiara Lubich. 

Tijd en plaats: vrijdag 26 januari, 

14.00–18.00u, Mariënkroon in 

Nieuwkuijk. 

Kosten: € 10,00, over te maken op 

bankrekeningnr. L18FVLB 

0225180634 o.v.v. open expert 

seminar.  

Aanmelding is verplicht: 

kiel@thomasmore.nl (Clarie Kiel). 

Toegang is vrij voor Vrienden van 

Thomas More  

Meer informatie en aanmelding  

 

 

Portraits of Human Rights 
Defenders 
Fototentoonstelling in Maastricht 

van de tien mensenrechten-

verdedigers die deelnamen aan het 

programma Shelter City van 

Justice and Peace. Maastricht 

heeft als Shelter City zes mensen-

rechtenverdedigers uit Somaliland, 

Palestina, Thailand, Kenia, 

Burundi en Nigeria gesteund. In de 

tentoonstelling zijn vier van deze 

mensenrechtenverdedigers te zien 

samen met hun schrijnende 

verhalen.  

 

 
 

De tentoonstelling is te zien in 

Centre Céramique te Maastricht 

tot 7 januari 2018. 

 

Wetenswaardig 

http://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=3489
https://www.thomasmore.nl/fileadmin/media-archive/thomasmore/Downloads_in_pdf/Open_expertseminar_26-1-18.pdf

