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Netwerk Katholieke Vrouwen 

Nieuwsbrief 
 

 

Vrijdagmiddag 11 oktober: Symposium ‘Zoektocht naar de zin van het leven’  
 

Op ons derde symposium gaan 

we op zoek naar wat zingeving 

bijdraagt aan ons (vrouwen)-

leven van alledag.  

 

Er is veel animo in de 

maatschappij om verhalen over 

zoektochten naar de zin van het 

leven te lezen en met anderen te 

delen in deze tijd. Denk aan de 

interviews van Fokke Obbema 

in de Volkskrant en televisie-

programma’s als ‘kijken in de 

ziel’ met (o.a.) religieuze 

leiders. Die verhalen  gaan over 

zoeken naar geluk, relevantie in 

het leven, je weg als ouder/ 

opvoeder, maar ook als dochter 

tegenover  je eigen achtergrond.  

 

Welke vragen kunnen we 

elkaar hierbij stellen? In welke 

vragen herkennen we ons zelf? 

We verlangen naar houvast, 

naar een vertrouwde omgeving, 

maar zoeken ook elders 

inspiratie. Wat zijn de verschil-

len tussen vragen van mannen 

en vrouwen en is er verschil in 

ruimte om die te onderzoeken? 

Een leuze kan zijn ‘probeer 

alles en behoud het goede’.  

 

Hella van der Wijst 
 

Wij zijn verheugd dat Hella van 

der Wijst weer komt.  

(foto Ruben Timman)   
 

Eva Martens 

 

Eva Martens zal ook spreken. 

Zij is pastor in de 

Dominicuskerk  in Amsterdam. 

Tot voor kort werkte ze daar-

naast als studentenpastor in 

Nijmegen. Ze is 36 jaar, ge-

trouwd en moeder van een 

dochter en een zoon. Ze komt 

uit een katholiek nest. Voor ze 

aan haar studie theologie aan de 

Radboud Universiteit begon 

studeerde ze voor theatermaker 

aan de Hogeschool voor de 

Kunsten in Amsterdam. Aan-

dachtsvelden in haar werk zijn 

spiritualiteit en jongeren en 

liturgie.   

 
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’ 

Fokke Obbema:  

  ‘De zin van het leven. 

Gesprekken over de essentie van 

het bestaan’ 

 

Alle recente informatie vind 

je op www.unkv.online  
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Bij dit nummer 
Beste mensen, 

 

Met ons Netwerk hebben we eind april weer een ontmoeting gehad 
met onze zusterverenigingen elders in Europa. We kwamen bijeen in 

het klooster van Snagov in Roemenië rond het thema ‘Vrouwen in de 
kerk maken het verschil’ In deze nieuwsbrief lees je er al iets over. 

Aan een uitvoerig verslag wordt gewerkt.  
 

Daarnaast zijn we druk met het voorbereiden van ons symposium op 

vrijdagmiddag 11 oktober. Nog niet alles is zeker, maar we 
nemen jullie nu al wat verder mee op weg naar die middag. Houd 

die datum in ieder geval vrij! We gaan op ‘zoek naar de zin van het 
leven’ - geen geringe taak.  

 

Begin mei hebben we ‘afscheid’ genomen van onze actieve leden 
Joke Volf en Joanne Seldenrath. Zij blijven wel op andere terreinen 

actief en ook met plezier aangesloten bij ons Netwerk.  
 

Carin Hereijgers 

ecretaris   

https://www.boekenbestellen.nl/boek/eigen-zinnen/9789089722577
https://www.boekenbestellen.nl/boek/eigen-zinnen/9789089722577
https://www.amboanthos.nl/boek/leegte-achter-de-dingen/
https://www.kokboekencentrum.nl/boek/troost/
https://www.atlascontact.nl/boek/de-zin-van-het-leven/
https://www.atlascontact.nl/boek/de-zin-van-het-leven/
https://www.atlascontact.nl/boek/de-zin-van-het-leven/
http://www.unkv.online/
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Andante Assemblee  

24-29 april  Snagov, Roemenië  
 

Afgevaardigden van het NKV namen deel aan de Assemblee van 

Andante, de Europese Alliantie van katholieke vrouwen-

organisaties. Zoals gebruikelijk bestond deze uit enkele studiedagen en de driejaarlijkse algemene 

ledenvergadering. Het thema was dit keer ‘Vrouwen in de kerk maken het verschil’.  
 

Prof. Tina Beattie (GB) sprak over de kerk als een huis waar ieder welkom is, zich thuis voelt, en gelijke 

kansen krijgt om haar/zijn talenten in te zetten. Hoogleraar Kerkgeschiedenis Regina Heyder (D) toonde de 

vele vrouwen die vanaf het prille begin van het Christendom en op cruciale momenten in de geschiedenis 

van de katholieke kerk invloed hebben uitgeoefend en functies hebben bekleed. Zuzanna Flisowska (Poolse 

werkend in Rome als directeur van ‘Voices of Faith’) riep op tot wereldwijde samenwerking van vrouwen 

om zich te laten horen en zo veranderingen in de kerkstructuur te bewerkstelligen. Boroka Beke (Hoofd van 

de Gereformeerde Kerk in Roemenië) liet zien dat het ook in haar kerk voor een vrouw niet zo eenvoudig is 

om op besluitvormende posities te komen. 

 

Naast plenaire lezingen en discussies waren er workshops over een veelvoud aan thema’s waaruit de 

deelnemers konden kiezen. Tijdens de vergadering werd  een nieuw bestuur gekozen; Marleen Peters is 

daarin nu de afgevaardigde van het NKV en daar zijn we erg blij mee. Daarnaast werden de aandachtsvelden 

vastgesteld waaraan Andante en haar lidorganisaties de komende drie jaar bijzondere aandacht zullen 

besteden: Geweld tegen vrouwen en meisjes, Duurzaamheid/ de klimaatcrisis/ eerbied voor Moeder Aarde 

(n.a.v. ‘Laudato Si’), en de toekomst van onze organisaties (en daarmee van Andante zelf), waarbij ook de 

invloed van ver(der)gaande digitalisering aan bod zal komen.  

 

Meegedeeld werd dat Andante een aantal organisaties had verloren – enkele omdat deze zichzelf onlangs 

hadden opgeheven, terwijl bij andere verlies van leden en, mede daardoor, van financiële middelen een rol 

speelde. Ter vergadering werd een werkgroep gevormd (waarin o.a. onze voorzitter Maria van Schaijik) die 

zich over het probleem gaat buigen en, op basis van een inventarisatie van ieders situatie, het Andantebestuur 

zal adviseren.  

 

Al met al was het een inspirerende bijeenkomst met veel gelegenheid tot ontmoeting en onderling gesprek. 

Voor het statement naar aanleiding van de Assemblee: https://www.unkv.online/andante 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

‘Afscheid’ van Joke Volf in Veghel 
 

Op maandag 13 mei hebben we met ons bestuur 

vergaderd in het ‘jarige’ klooster van Joke Volf. Ter 
gelegenheid van het 175-jarig bestaan hangen er 

in de tuin handgemaakte vlaggen, die psalmen 

verbeelden.  
 

Op vrijdag 24 mei 
waren we bij het 

zestigjarig 

kloosterjubileum van 
Joke. Ze hield zelf 

de overweging, 
waarbij zij haar 

inspiratie, waarden 

en drijfveren schetste. De waarden werden ook 

getoond in de liturgische bloemstukken:  
met blote voeten op heilige grond bij de 

brandende braamstruik en een stuk dat de drie 
leefregels verbeeldt: zuiverheid (lelies), de 

gehoorzaamheid (zonnebloemen) en de armoede 

(distels). Na de viering was er een gezellig 
samenzijn.  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.unkv.online/andante


Netwerk Katholieke Vrouwen 
 
 

- 3 - Jaargang 13, nummer 2 
Zomer  2019 

Agendatips:  
 

 

8 juli Raad van Kerken over biotechnologie  

De Taakgroep Biotechnologie van de Raad 

van Kerken organiseert op maandag 8 juli 

samen met NEMO  twee workshops over 

duurzame biotechnologische toepassin-

gen.  We nodigen je hierbij van harte uit om 

deel te nemen aan één of beide workshops. 

'We vinden het belangrijk dat christenen 

vanuit hun geloof en waarden meedenken over 

deze ethisch geladen onderwerpen: Vinden wij 

de aanpassing van DNA vanuit christelijk 

perspectief een geoorloofde manier om 

duurzame productie van gewassen te 

realiseren?'  

Meer informatie:   

https://www.ethicschool.nl/biotechnologiewor

kshops 

 
 

 

 

16/17 augustus Masterclass Vriendschap  

Vriendschap. Bestaat die? Wat is ze? Hoe 

houdt ze stand? Vrijdagmiddag 16 t/m 

zaterdag 17 augustus organiseert Stichting 

Thomas More een tweedaagse masterclass met 

twee topdocenten: Prof.dr. Paul van Tongeren 

(Nijmegen en Leuven) en Prof.dr. Donald 

Loose (Tilburg en Rotterdam). Abdijhof 

Mariënkroon, Nieuwkuijk (nabij Den Bosch) 

Meer informatie: https://www.thomasmore.nl 

 

Maandag 9 september Prinsessendag NVR  

In de aanloop naar Prinsjesdag organiseert het 

Vrouwenpodium - een samenwerkingsverband 

van meer dan 80 vrouwenorganisaties – de 

inmiddels traditionele Prinsessendag. Insteek 

van deze middag is agendering van de positie 

van vrouwen op de arbeidsmarkt van de 

toekomst, en de formulering van concrete 

aanbevelingen voor beleidsmakers. 14-16.30 

uur, Nieuwspoort, Den Haag. Meer informatie. 

 

Op 10 mei presenteerde Trees  

van Montfoort haar boek 

Groene Theologie. We maakten 

voor u een recensie, te vinden 

op website www.unkv.online  

  

 
SAVE THE DATE  

 
vrijdagmiddag 11 oktober Symposium NKV:  
 
‘Zoektocht naar de zin van het leven’ 

 
   

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 

 

https://www.ethicschool.nl/biotechnologieworkshops
https://www.ethicschool.nl/biotechnologieworkshops
https://www.ethicschool.nl/biotechnologieworkshops
https://www.thomasmore.nl/
https://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?alineaID=1413
http://www.unkv.online/

