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Inleiding
Voor u ligt het verslag van de Synodedag die de Oecumenische Vrouwensynode gehouden heeft op
Internationale Vrouwendag, 8 maart 2015. Dit verslag is bedoeld als officiële interne verslaglegging
voor de Vrouwensynode zelf. Afhankelijk van uw tijd en interesse kun u selecteren wat te lezen. Na
deze inleiding staat eerst een verslag van de middag met een impressie van een van de
deelneemsters. Daarna volgt een verslag op praktische punten gecombineerd met de evaluatie en
tenslotte de financiële verantwoording.

Genoten van de verschillende vrouwen
Iedereen gelijk –
voor God geldt dat al,
nu de kerk nog!
Rond het thema ‘Vrouwenverhalen. Zij vertelt, zij anders’
kwamen 158 mensen, bijna allemaal vrouwen, van
verschillende leeftijden, achtergronden en gezindtes bij
elkaar in de Janskerk in Utrecht. Wat hen verbond, was
interesse in vrouw en geloof. Zij gingen in gesprek over
de core business van de Vrouwensynode: Wat beweegt
ons en wat betekent feministische theologie voor ons?
Als opwarmer vertelde Aletta Jacobs over haar strijd om
als vrouw te mogen studeren en voor vol aangezien te
worden. Daarna gingen de deelnemers verdiepend met elkaar in gesprek onder het genot van een
heerlijke high tea. Voor zichzelf en voor de Vrouwensynode schreef iedereen op een briefje een
droom of actie om zich voor in te zetten. De middag werd afgesloten met een viering waarin
eeuwenoude liederen van Hildegard van Bingen klonken.
Uit de dromen en uit de enquête bleek dat de
aanwezigen genoten van de diversiteit en de
saamhorigheid. En er werd nog verder gedroomd: de
diversiteit uitbreiden, de fakkel van vrouw-en-geloof
brandend houden en aandacht voor gender in kerk en
theologie aanwakkeren. Het bestuur van de
Oecumenische Vrouwensynode zal zich voor haar beleid
laten inspireren door de vele enthousiaste reacties en
ideeën. (Zie de bijlage voor alle reacties.)

Impressie van een deelneemster
Sara Johansson, Zweedse Evangelische Lutherse kerk, Stockholm
Verslag
De Janskerk zat op zondagmiddag 8 maart vol met verhalen in alle kleuren
van de regenboog. De synodemiddag begon na een inleiding met een
voorstelling van Marijke Kots die een ontroerend portret van Aletta Jacobs
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schetste. Aletta Jacobs (1854-1929) was de eerste Nederlandse vrouwelijke arts en ze streed ook
voor vrouwenrechten in het algemeen. In Kots’ interpretatie van Aletta Jacobs kwam de relatie
tussen vader en dochter heel mooi naar voren. De vader van Aletta Jacobs was ook arts en begreep
uiteindelijk dat hij zijn dochter niet kon weigeren om ook te gaan studeren, al was dat in die tijd niet
toegestaan.
Na de voorstelling over Aletta Jacobs werden we opgedeeld
in groepen van tien deelnemers om na te praten over de
voorstelling. In de groep waar ik in zat herkenden sommigen
veel van zichzelf in het verhaal van Aletta Jacobs, terwijl
anderen helemaal niets herkenden. Ons gesprek ging over
macht en vooroordelen (van onszelf en van anderen), over
de rol van voorbeelden, over de relatie tussen vader en
dochter en hoe we de dialoog met mensen van andere
geloven kunnen voortzetten.

In paren praatten we verder over onszelf en over de rol van feminisme en feministische theologie.

Ten slotte zetten we elk een droom of concrete actie voor de toekomst op twee paarse kaartjes.
Eentje was om mee naar huis te nemen, de ander voor het bestuur, om nog beter inzicht te krijgen in
wat vrouwen vandaag bezighoudt en waar ze mee bezig willen zijn.
Tijdens het hele groepsgesprek
werden we van nieuwe energie
voorzien door diverse lekkernijen
die op tafel stonden dankzij de
voorbereidingen van een heleboel
hardwerkende vrijwilligers.
Tegen het eind van de middag was er nog tijd om een paar van de
dromen te presenteren voor alle deelnemers. Zo kregen we te horen over ”Bijbelvrouwen” een
proces om teksten in de bijbel om te schrijven uit een genderperspectief (te vinden op facebook en
twitter). Er kwam ook een voorstel om volgend jaar op 8 maart in een demonstratie / manifestatie
mee te lopen en in gesprek te gaan met andere groepen die aandacht geven aan de internationale
vrouwendag.
Als mooie en meditatieve afsluiting van de dag kwamen we allemaal bijeen in een kring in het koor
rondom het Vocaal Theologen Ensemble dat liederen van Hildegard van Bingen zong. Jasja
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Nottelman schetste het leven van deze veelzijdige theologe en mystica die bijna duizend jaar geleden
werkzaam was.

Zo werden de verschillende verhalen, over Hildegard van Bingen, over Aletta Jacobs in de 19e eeuw
en over onszelf vandaag en in de toekomst allemaal omsloten en gedragen door de eeuwenoude
muziek en teksten. ”O vuur van de Geest, de Trooster, leven van het leven van alle schepselen (….) O
krachtigste van paden die overal binnendringt in de hemel en op aarde en in alle diepten. U brengt
samen en verenigt alle mensen. (…)”
Een Zweeds perspectief
Als Zweedse, werkzaam als dominee in een van de grote lutherse gemeenten in Stockholm voel ik me
best thuis in de feministische theologie en politiek. Mijn kerk (met rond de 6 miljoen leden) heeft een
structuur met zowel bisschoppen als een democratisch gekozen bestuur. De aartsbisschop is sinds
enige tijd een vrouw, Antje Jackelén. De bisschop van mijn bisdom, Stockholm, is ook een vrouw – die
bovendien getrouwd is met een vrouw. In de kerk”synode” en het bestuur zitten ongeveer even veel
mannen als vrouwen.
Ik vind ook dat de perspectieven vanuit de feministische theologie – onder andere de analyse van
macht en taal, best vaak indruk hebben gemaakt op verschillende activiteiten in de kerk. De laatste
paar jaren is de kerk bezig om de liturgieën van alle vieringen van de kerk te herzien. Een belangrijk
perspectief in dat werk is gender – zodat we op veel verschillende manieren kunnen praten over God
en mensen.
Eén keer in de twee jaar wordt er in Uppsala een groot theologisch festival georganiseerd, voor
mensen (mannen en vrouwen) die dagelijks bezig zijn met theologie of die in het algemeen
geïnteresseerd zijn. Dit jaar was er veel belangstelling voor de oorsprongsbevolking van Zweden, de
Same-bevolking, maar ook voor Roma en integratie. Ik was zelf bij een panelgesprek met
representanten van Jodendom, Islam en Christendom, die zich allemaal in hun persoonlijke leven, of
als voorganger of als academici bezig houden met de vraagstukken van geloof en lhbt-kwesties
(lesbisch, homo, biseksueel, transgender). Als je je bewust bent van de patriarchale structuren zie je
dat niet alleen vrouwen daardoor onderdrukt worden - maar ook etnische minderheden, kinderen,
lhbt-mensen.
Ik denk wel dat het gesprek over en de ontwikkeling van emancipatie in de grote steden makkelijker
gaat dan in de rest van het land, in Stockholm is 43% van de dominees vrouw, in heel Zweden is dit
ongeveer 25%. Verder is het feit dat er veel vrouwen in het ambt zijn geen garantie dat het
feminisme een belangrijk perspectief wordt.
Ik ben op dit moment zelf niet actief in een vrouwenorganisatie van de Zweedse kerk, ik heb het
beeld, misschien een vooroordeel, dat vooral oudere vrouwen hier lid van zijn. Ik was daarom blij
verrast dat er vandaag zoveel jonge vrouwen onder de deelnemers van de synodemiddag zaten!
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Ik werd ook geïnspireerd om
vaker andere vrouwen van
verschillende leeftijden op te
zoeken om ervaringen te delen.
Het belangrijkste vind ik echter
dat het feministische perspectief in het dagelijks (kerk)leven
vanzelfsprekend is: dat je niet
om je geslacht veroordeeld wordt, en dat er kritisch wordt gekeken naar teksten en structuren, altijd
zoekend naar wat ons kan bevrijden, niet wat ons belemmert!

Verslag op praktische punten en evaluatie
De Synodedag is volgens plan en succesvol verlopen. Het aantal deelneemsters was ruim meer dan
verwacht. De locatie beviel prima. Keuze voor alleen een middag vonden velen prettig. De variatie in
het programma met zowel een voorstelling, als onderling gesprek, als een viering met koorzang werd
gewaardeerd. Weer eens doorpraten over het genderperspectief in kerk en theologie vonden veel
deelneemsters belangrijk.
Aan het eind werd een enquête ter evaluatie uitgedeeld. Deze werd door twee derde van de
deelneemsters ingevuld.

Deelneemsters en datum
Op de vooravond van de Synodedag werd de inschrijving gesloten. Met 158 aanwezigen overtrof de
opkomst de verwachtingen. Slechts 10 van de aanwezigen behoorden tot de organisatie. Voor het
maken van het verslag en de foto’s, het bemensen van de inschrijftafel en hulp bij koffie en thee
werd hulp van deelneemsters gevraagd.
Net als in 2014 was bewust gekozen om de dag op internationale vrouwendag te houden. Gelet op
veel concurrerende activiteiten op die dag, kunnen we concluderen dat de Synodedag zich mocht
verheugen in veel belangstelling.
Van de deelneemsters was 46% nieuwkomer, niet eerder betrokken bij de Vrouwensynode. Bij
opgave werd naar de leeftijd van de deelneemsters gevraagd in verband met de groepsindeling voor
het onderlinge gesprek: 11% was jonger dan 30, 13% tussen 30 en 50, 19% tussen 50 en 60, 35%
tussen 60 en 70, 21% ouder dan 70. Daarmee lag de gemiddelde leeftijd lager dan bij de Synodedag
in 2014 waar we ons ook al konden verheugen in toenemende belangstelling van jonge vrouwen.
Aan het eind van de dag vulden 107 deelneemsters de enquête in. Daaruit komen de volgende
percentages.
De helft was protestant, namelijk iets meer dan 40% lid van of betrokken bij de PKN en bijna 10%
anders. Iets meer dan 20% was Rooms- of Oud-Katholiek. Van de overigen noemde 18% zich
oecumenisch, 12% gaf aan “anders”, “humanistisch verbond” of “geen betrokkenheid bij
levensbeschouwelijke organisatie”. Er waren geen deelneemsters uit andere religies dan de
christelijke. Bijna de helft beschouwt zich als zeer betrokken bij de kerk, 30% als tamelijk veel erbij
betrokken, 14% gemiddeld betrokken en 11% weinig of niet. De kerkbetrokkenheid ligt daarmee nog
hoger dan bij de Synodedag van 2014.
Vijfentwintig deelneemsters maakten gebruik van het gereduceerde deelnametarief. Een aantal
deelneemsters werd het deelnamebedrag kwijtgescholden vanwege bijvoorbeeld hand- en
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spandiensten. Enkele deelnemers die in de dagelijkse gang van zaken veel voor de Vrouwensynode
doen, hoefden ook niet te betalen.

Cijfers
De deelnemers van de Synodedag waren zeer tevreden. Ze gaven gemiddeld een 8,3 aan de dag.
Gemiddelde cijfers op onderdelen
Inleiding
Toneelvoorstelling
Onderling gesprek
High tea
Viering met koor

7,9
8,5
7,6
8,8
8,8

Een greep uit de opmerkingen: ‘Het was een geweldige middag, sterk programma, high tea en
zingen’, ‘Een inspirerende dag, vooral de door de verhalen + viering. Feminisme is versloft, nieuw
leven nodig’, ‘Leuke middag, bedankt. Onderling gesprek bleef oppervlakkig. Tussendoor wel leuke
gesprekken.’, ‘Wat een mooie middag met elkaar verhalen delend. Goed om te weten dat je niet
alleen staat.’ De achilleshiel van onderling gesprek is altijd of het klikt met de gesprekspartner(s). In
de meeste gevallen was dat wel zo, maar een enkeling was minder gelukkig.

Netwerk
De Oecumenische Vrouwensynode biedt een landelijk platform aan een bonte verzameling vrouwen,
actief op het gebied van vrouw, geloof en maatschappij. Tijdens de Synodedag werd de gelegenheid
geboden elkaar te ontmoeten, ervaringen en kennis uit te wisselen en elkaar te inspireren tot
verandering en empowerment. Concreet was er aandacht voor het netwerk waarin personen en
organisaties rond de Vrouwensynode zich bevinden door een spinnenweb op een tafel waarop
mensen met post-its namen konden plakken. Enerzijds maakte dit de netwerkfunctie van de
Vrouwensynode tastbaar en zichtbaar, anderzijds kunnen de post-its achteraf gebruikt worden om
mensen en organisaties te benaderen. Zie ook onder Follow up.

Keuze van thema
De keuze van het thema kwam direct voort uit vragen van de Synodedag van 2014. Nieuwkomers
hadden toen graag een duidelijker standpunt gehoord over waarom feministische theologie zo
belangrijk is. Met elkaar spreken over feministische theologie en de eigen ervaringen op gebied van
gender en religie werd daarom de kern van de Synodedag 2015. Uit de reacties bleek dat de
deelnemers daar enthousiast over waren. Ze vonden het beslist geen ouderwets of uitgekauwd
onderwerp, maar beaamden hoe nodig het is om het op de agenda te houden.

Locatie en catering
Locatie
De gekozen locatie, de Janskerk in Utrecht, was prima geschikt voor de Synodemiddag. De koster was
zeer behulpzaam en de geluidsversterking was van uitstekende kwaliteit.
Via station Utrecht is de kerk vanuit het hele land heel goed bereikbaar. Het prachtige weer en de
bijkomende lichtinval was ons goed gezind.
Voorzitter Jasja Nottelman speelde in de kerk een thuiswedstrijd. Zij maakte de afspraken over
gebruik voor een vriendenprijs.
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Catering
Een enthousiaste groep van 8 vrijwilligsters maakte alle hapjes voor de high tea. Ze bleven daarmee
onder het hun toegekende budget. Ze kozen op verzoek voor zoveel mogelijk biologische
ingrediënten. Mensen met dieetwensen konden dat doorgeven. Ook voor hen werd voor een
volwaardige high tea gezorgd. Tip van de bakgroep: als je een dag tevoren rond het middaguur
begint met bakken wordt het nachtwerk.
Koffie en thee werden door de koster van de Janskerk verzorgd met hulp van enkele op de dag zelf
gevraagde vrijwilligers voor het uitschenken.

Organisatie
Werkgroep
Het bestuur besloot de Synodedag zelf te organiseren en geen speciale werkgroep in te stellen. De
organisatie berustte dus bij Jasja Nottelman (contact met Janskerk, met Marijke Kots en met Vocaal
theologenensemble, voorbereiding gespreksronde, reclame via Facebook, boekje voor viering,
dagvoorzitter), Wil Fransen (secretaris werkgroep, opstellen en verwerken enquête, hand- en
spandiensten), Arine Benschop (financiën, fondsenwerving, deelnemersadministratie en contacten
met deelnemers vooraf en achteraf, projectleiding), Emsi Hansen (ontwerp PR-materialen en teksten, verzenden uitnodigingen aan de achterban, reclame via Facebook, contact met de bakgroep,
voorbereiding gespreksronde) en Fieke Klaver (verspreiden persbericht, (voorbereiden) netwerktafel,
hand- en spandiensten). De opsommingen van de taken zijn niet uitputtend.
Er werd gewerkt aan de hand van een projectplan en een publiciteitsplan.
Organiseren met het bestuur zelf had als voordeel de korte lijnen, weten wat je aan elkaar hebt en
snelle overeenstemming over inhoud van het programma. Nadeel is vanzelfsprekend het extra
tijdsbeslag dat het op de toch al drukke bestuursleden legt.
Digitale hulpmiddelen
Inschrijving voor de synodemiddag ging via een formulier op de website. Een klein en afnemend
aantal vindt het gebruik van elektronische hulpmiddelen nog lastig. Sommigen belden daarover en
dan kon het formulier gezamenlijk met de ‘helpdesk’ worden ingevuld. Slechts één deelneemster
gebruikte nog het papieren inschrijfformulier uit de Nieuwsbrief.
Voor vragen over opgave en andere informatie was een speciaal emailadres aangemaakt. Er was
gekozen voor Gmail omdat dit eenvoudig door meer personen in te zien is.
Vanuit de organisatie werd gewerkt met Dropbox.

Werving financiën
Het organiseren van een hele dag met spreeksters en workshops is duur. Een jaarlijkse frequentie
daarvan is voor de Vrouwensynode financieel gezien iets te veel van het goede. Daarom hebben we –
met succes – geprobeerd de kosten te beperken door een middagprogramma te bieden met inzet
van veel vrijwilligers in een locatie waar we voor een vriendenprijs terecht konden met twee
inhoudelijk goede optredens. Dat betekent dat we ook aan fondsen slechts om een bescheiden
bijdrage hoefden te vragen om onze begroting rond te krijgen.
Vier fondsen werden aangeschreven om een bijdrage van € 300 per fonds. Drie reageerden positief.
Uiteindelijk was € 890 aan subsidiegelden nodig.
Voor een bijdrage van diaconieën in Utrecht en omgeving voor het aanvullen van het
deelnamebedrag voor mensen met een minimuminkomen zijn veel brieven uitgestuurd. Er werd een
diaconie bereid gevonden hiervoor garant te staan. Een andere diaconie gaf € 50 voor reiskosten
voor mensen die langdurig rond moeten komen van een minimuminkomen.
Zie verder de paragraaf “Financiële verantwoording”.
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PR en verslaglegging
PR vooraf
De Synodedag is aangekondigd via de eigen website, de papieren Nieuwsbrief en de digitale
nieuwsbrief van de Vrouwensynode. De papieren Nieuwsbrief van december 2014 is ook verstuurd
naar enkele niet geabonneerde belangstellenden van wie geen emailadres bekend was.
De Synodedag werd vermeld als activiteit op de websites internationale-vrouwendag.nl en
vrouwenweek.nl.
Er is een mailing uitgegaan naar alle contacten van wie wel een emailadres bekend was. Kort tevoren
is de uitnodiging herhaald, apart naar de deelneemsters van 8 maart 2014 en naar alle overigen die
zich nog niet hadden opgegeven.
Emsi Hansen en Jasja Nottelman maakten reclame via Facebook en Twitter.
Er werd een flyer ontworpen, die werd verspreid op plaatsen waar zich mogelijk geïnteresseerden
bevonden met name op universiteiten en hogescholen bij opleidingen theologie / religiewetenschappen.
Er is een persbericht gestuurd naar dagbladen, tijdschriften over zingeving, verwante organisaties en
kerkelijke gremia. Het contactenbestand is aangevulde en ook uitgebreid met studieverenigingen.
Kerkbladen en pastores in de regio waar de dag gehouden werd, zijn deze keer niet apart
aangeschreven.
Het persbericht leverde een interview op met Emsi Hansen op de website van Geloven in Nederland
en een interview met Jasja Nottelman in Christelijk Weekblad.
Verschillende organisaties namen de dag op in hun digitale agenda.
Van de respondenten van de enquête heeft 23% van de Synodedag gehoord via de papieren
Nieuwsbrief, eveneens 23% via de digitale nieuwsbrief of een mailing. Daarna komen mondeling via
bekenden met 16% en Facebook met 11%. Enkelen hebben erover gehoord via een kerkblad, krant of
tijdschrift, de website van de Vrouwensynode (zonder andere manieren) of nog anders (onbekend
hoe). In de enquête werd de flyer niet genoemd in het rijtje mogelijkheden. Effect daarvan is dus
onbekend.
Verslaglegging
Deelneemster Sara Johansson werd gevraagd een verslag te schrijven. Deelneemsters Rina Homan en
Riet Schuur werd gevraagd foto’s te maken. Deelneemster Wietske de Nachtegaal maakte uit eigen
beweging filmpjes die we van haar kregen. Webredactrice Emsi Hansen maakt een uitgebreid verslag
op de website waarin ze het verslag van Sara en foto’s en filmpjes opnam. Het verslag van Sara
verscheen ook in de ZijSpiegel van mei 2015. De deelneemsters zijn op verschijnen van het verslag op
de website attent gemaakt via een email.
Er werd onder andere op de website van Mirre een verslag gepubliceerd.
Een verwijzing naar het verslag werd onder andere opgenomen in de nieuwsbrief april 2015 van
OecuMenens.

Follow-up
Het bestuur van de Vrouwensynode neemt de dromen en concrete acties op de paarse kaartjes mee
in haar formulering van het beleid voor de komende jaren.
Aan nieuwe namen genoemd in het spinnenweb wordt de mogelijkheid geboden zich te presenteren
op de pagina “Uit ons netwerk” op de website van de Vrouwensynode.
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Financiële verantwoording
Bijgestelde begroting
Kort na het opstellen van de oorspronkelijke begroting van november 2014 werden enkele posten
bijgesteld. Het totale bedrag aan baten en lasten van € 3640 veranderde daardoor niet. De schatting
van de verhouding van de deelnamebedragen normaal tarief staat tot laag tarief werd veranderd van
60:40 naar 70:30. Daardoor werden de begrote inkomsten uit Bijdragen deelnemers € 70 hoger en
die uit Diaconale bijdrage ter aanvulling minima evenzoveel lager. De laatste post kreeg later de
naam Diaconale bijdrage aanvulling minimumdeelnamebedrag, omdat er ook een post Diaconale
bijdrage voor reiskosten minimuminkomens (begroot bedrag € 0) toegevoegd werd. De post
Organisatiekosten van € 200 werd gesplitst in Organisatiekosten ad € 150 en Verwervingskosten ad €
50. Dit vanwege transparantie naar donateurs en subsidiegevers.

Resultaat
Zowel de werkelijke baten als de werkelijk lasten waren bijna 10% hoger dan de begroting. Vooral de
organisatiekosten waren te laag geschat, € 100 extra was nodig voor beveiliging van onze website,
€ 50 voor nieuwe software om het opgaveformulier op de website te maken en voor € 70 werden
Vrouwensynodepennen aangeschaft en uitgedeeld aan de deelneemsters. Toch was er € 110 minder
aan subsidie-inkomsten nodig dan begroot. Er was € 900 aan subsidies toegezegd, daarvan wordt €
890,66 opgevraagd. Doordat er meer deelnemers waren dan verwacht, waren de inkomsten uit
deelnamebijdragen ruim € 400 hoger dan begroot. De vrijwilligers die voor de high tea zorgden, lukte
het meer mensen te voeden voor hetzelfde geld.

Resultaatrekening
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Bijlagen
Flyer
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Boekje van de viering
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Het was een geweldige middag, sterk programma, high tea en zingen
was mooi
het was top
omdat het op zondag was, doordeweeks werk ik
prachtige middag
koorzang in het koor was erg mooi
in een woord geweldig. Perfecte organisatie. Graag cd van de viering.
een prachtige, inspirerende dag
geweldige middag. Compliment voor de organisatie
Een fantastische, middag in alle opzichten
Aanwezige boekhandel ook prettig
Een inspirerende dag, vooral de door de verhalen + viering. Feminisme is versloft, nieuw leven
nodig
dank voor de inspirerende middag
dank voor de mooie middag
Heel veel dank voor de inspirerende, schitterend verzorgde dag en voor alle gaandeweg het jaar.
Merci beaucoup!
Was een mooie dag. Erg genoten van de verschillende vrouwen
Leuke middag, bedankt. Tussendoor wel leuke gesprekken.
voor herhaling vatbaar
Dank voor het vele Werk!
Hartelijk dank!
mooie ontvangst High tea leuk!
Ga weer geïnspireerd naar huis. Mooi programma, prachtige viering. Alles tot in de puntjes
verzorgd!
dochter was er ook. Voor de viering weg leeftijd 31-40 jaar.
Na 20 jaar weer een 1e stap op femtheo gebied. Het is goed bevallen. Dank je wel!
Viering mooi.
Was goed!
Super mooie dag gehad en goed georganiseerd
Zeer inspirerende viering, verbondenheid!
Wat een mooie middag met elkaar verhalen delend. Goed om te weten dat je niet alleen staat.
Helaas te laat. Wil wel meewerken. Vond het erg inspirerend en dat heb ik nodig na jaren
vechten.
Dank voor de inspirerende middag!
het was heel inspirerend en een superlekkere high tea
Zeer inspirerend. Geslaagde dag. Succesvol
Weer een mooie ontmoetingsdag. In 2017 (30 jaar OVS) samen met de Belgische vrouwen.
mooie dag! Dank!
Weekendsynode kan in dominicanerklooster
Ubuntu- ik ben omdat wij zijn- Verbinding!
inspirerend, uitnodigend. Toneelstuk maakte emoties los. Wat moedig om weerstand te
weerstaan. Nog wat van te leren.
Een zeer aangename kennismaking
hartelijk dank voor het rekening houden met dieet. Het was heerlijk.
goed georganiseerd, bedankt!
geïnformeerd door de vrouw-en-geloofgroep
inspirerende middag
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mooi om met elkaar dit soort thema's uit te wisselen.
verbondenheid met andere culturen zoeken, niet alleen daar maar ook hier
Super! De plek, de muziek en de voorbereiding. Wat veel kwaliteit.
leuke middag.
Prima organisatie. Veel nieuwe gezichten.
fijne bijeenkomst
Het was een goede middag.
veel dank voor de prachtige, heerlijke 8 maart
voor mij in gesprek veel ‘ouwe koek'. Maar ga door!

Kritiekpunten
• ruimte voor informele ontmoeting
• graag inhoudelijke bijeenkomsten
• te weinig tijd om informeel bezig te zijn
• Had liederen Van Bingen uit het liedboek verwacht. Nu totaal iets anders. Jammer dat we niet
konden meezingen.
• Onderling gesprek bleef oppervlakkig, vandaar de 7 voor gesprekken.
• Mistte teveel door gebrek aan achtergrond informatie.
• kerk lastig voor verstaanbaarheid in gesprek. Liever langere bijeenkomst voor gesprek.
• Teveel koorzang, weinig betrokkenheid.
• Het groepsgesprek liep onprettig. Vrouwen die op zichzelf gericht zijn en niet openstaan voor
dialoog.
• ouderwetse formulering burgerlijke staat
• het thema Vrouwenverhalen te open en ongericht. Had liever een specifiek thema gezien
• jammer dat er geen mannen bij zijn. Discussie met beide seksen meer waardevol. Het gesprek
was niet diepgaand.
• Het gesprek bleef een algemene uitwisseling. Misschien meer prikkelen door stellingen oid
• opm opl: plus daarna kopje+lepeltje + wc rol 2jaar + jaar stage
• voorstel programma uur eerder beginnen.
• sprekers waren niet altijd goed te verstaan
• Misschien had er iets buiten de muren moeten gebeuren

Dromen en concrete acties van de paarse kaartjes
Uit veel dromen c.q. concrete acties spreekt het verlangen naar gelijkheid, daarbij wordt ook vaak
een oproep gedaan om mannen hierbij te betrekken (linkt aan de HeforShe-actie van de UN (Emma
Watson)). Inclusief taalgebruik wordt veel genoemd, evenals de wens om het verhaal van "hoe het
was" en wat er bevochten/bereikt is, niet verloren te laten gaan.
Oproepen aan de Vrouwensynode
• Vrouwensynode: meer in publiciteit komen en punten aandragen waarin feminisme nog steeds
nodig is.
• Droom: er zijn veel studies en boeken geschreven vanuit feministisch perspectief (maar
uitverkocht of uit de handel). Misschien is het een idee voor OVS ze als e-book uit te brengen!
Zo zijn ze ook voor de jongere generatie bereikbaar (bv. Met eigen ogen).
• Op de Oude Gracht liep net een protestdemonstratie met jonge vrouwen (en spandoeken) over
het feminisme. Volgend jaar hen binnenlaten en een gesprek aangaan!
• Meer PR voor feminisme/feministische theologie in alle kerkbodes in NL. Volgende keer laten
vertellen wat vrouwen voor vrijwilligerswerk doen m.n. voor de minder bedeelde naaste, ook

15

•
•
•
•
•
•
•
•

i.v.m. de terugtrekkende regering. Laat de kerk horen dat iedereen telt! Nodig ook mensen met
een ander kleurtje uit en niet mensen in hun klederdracht (aaibaar). Vrouwen, verenig je!
Actie: meer richten op het werven van mannen als bondgenoten om gelijkwaardigheid te
bereiken.
Meer aandacht in de kerken voor de Vrouwensynode: ook zelf wat aan doen!
22 april: laat je stem horen in Utrecht, praat mee met de synode over gezin. KNR + Unie NKV,
www.knr.nl
Verandering van kerkstructuren, zodat meer vrouwen actief gaan meedoen, ook in
vergaderstructuren. Handelen vanuit de mens, niet vanuit de structuur – inhoud gaat voor
vorm!!!
Droom: geen enkele vrouw wordt meer verkracht. Actie: vrouwen wereldwijd protesteren
(India!) – vanuit de Vrouwensynode geluid laten horen tegen de verkrachtingen in India.
ZijSpiegel heel graag uitbouwen tot feministisch theologisch magazine!
Op een volgende bijeenkomst van OVS: vragen of iedere vrouw een man meeneemt => werken
aan een wereld van gelijkwaardig zijn.
Vaker Oecumenische Vrouwensynode!

Persoonlijke dromen/acties
• Openheid – dialoog
• Interreligieuze ontmoeting van vrouwen stimuleren
• De achterban van de “kerk” vertellen over ons, zoals vandaag
• Meer gesprek op interreligieus terrein: Joods, Christelijk, Islamitisch. Laten de vrouwen
beginnen, mogen de mannen volgen.
• Allemaal een Syrische vluchteling in huis.
• De deugd van de argwaan beter beoefenen.
• Wereldvrede met liefdevolle mensen.
• Concrete actie: liederen – spreekwoorden – krant – opletten of het niet uitgelegd wordt als
“alleen” voor mannen.
• Sekse-gelijkwaardig taalgebruik in de liturgie.
• Droom: vrouwen die consequent hun eigen vrouwelijk taalspoor trekken. Hiervoor niet in
discussie gaan met mannen en zelfvertrouwen uitstralen. Boeken waarin het uiterlijk van de
man eens beschreven werd.
• Ik droom van een egalitaire samenleving, waar mannen en vrouwen gelijkwaardig opereren (zie
de vroege volken).
• Iedereen gelijk – voor God geldt dat al, nu de kerk nog!
• Mijn talent waar ik zelf van jongs af aan in geloof ondanks mijn huidige leeftijd (55) inzetten
voor anderen terwijl ik zelf daar ook goed bij floreer (geestelijk en in florijnen).
• Jonge vrouwen betrekken bij vrouw en geloof.
• Belangrijke vrouwen van het verleden (en nu) niet vergeten. Verhalen delen.
• Droom: God is gene man en JHWH is geen Heer!
• Droom: bijeenkomst voor vrouwen en mannen, geïnitieerd door OVS met twee inleiders. Ieder
moet een zoon, een man, een neef meenemen.
• Mijn droom: een wereld waarin vrouwen en mannen echt gelijk zijn (behalve fysiek!). Deze
cultuur moet door mannen en vrouwen gedragen worden.
• Rechtvaardige wereld voor vrouwen en mannen waarin onderling contact gezocht wordt, zodat
de geschiedenis zich niet gaat herhalen – en een gespreksgroep hier!
• Ubuntu – ik ben omdat wij zijn.
• Blijven streven naar verbondenheid. Bewust politiseren zodat onze ogen en oren open blijven
voor het neo-liberale systeem dat rijk/arm uit elkaar drijft!
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Sociale media maken actievoeren makkelijk. Maar het zou mooi zijn als er ook iets
blijvends/structureels uit voortkomt.
Ook door de zgn. leiding van de Katholieke Kerk als volledig menswaardig te worden gezien…
Vrouwen als “mens” niet als tweederangs.
Persoonlijk contact, over grenzen van cultuur, religie, huidskleur heen.
Droom: vriendelijk omgaan met de mensen.
Droom: bemoedigen, persoonlijk ontmoeten, vieren!
Een vrouwenorganisatie is en blijft nodig! Spontane acties bundelen! Politieke beïnvloeding is en
blijft belangrijk!
Mijn droom: wonen in Utrecht en vrijwilligerswerk doen in de Domkerk.
Liturgische taal ontwikkelen, meer inclusief!
Mijn droom: ouder worden met een groep vriendinnen.
Feminisme als cultuurkritiek blijft belangrijk. Daar moeten we aan blijven werken – geen droom,
doen!
Mijn droom: in heel Nederland [en] alle kerkgenootschappen, vrouwelijke voorgangers en
ambtsdragers.
Mijn droom is dat er in het klein, en dan denk ik aan gezinnen, werkelijk feminisme een kans
krijgt.
Blijf grenzen verleggen, samen werken in geloof, hoop en liefde: wij-denken.
Niet meer twijfelen of ik het wel kan.
Ontmoeten.
Dat wij weer respect voor anderen krijgen.
Contact zoeken met vrouwen uit andere culturen en helpen ze in hun recht te zetten.
Een interreligieuze “vrouwensynode” organiseren.
Niet twijfelen: je bent het waard!
Het glazen plafond dat ik voor mezelf creëer doorbreken (d.m.v. psychologie).
Twitter + social media: doorsturen!
Meer tonen dat dat bestaat aan de buitenwereld!
Dat in leerhuizen een politieke en feministische lezing wordt samengebracht.
Stimuleren en signaleren van nieuwe nieuwsgierigheid naar betekenis van vrouwen in geloof en
samenleving.
In een omgeving waarin gendervragen niet (meer) een te bevechten onderwerp is, gaat het
vooral om BEWUSTZIJN van dit soort vragen (bijvoorbeeld: inclusief taalgebruik). Mijn droom is
dat deze vragen bij zowel mannen als vrouwen in het bewustzijn blijven, niet als hij
 zij maar
vanuit een WIJ.
Dat de vrouwen die binnen een kerk het werk verzet hebben niet vergeten raken. ’t Is meteen
een bewustwording voor dit wat vanzelfsprekend lijkt maar bevochten is.
Ervoor zorgen dat bij het eeuwfeest van WILPF (april 2015) het ledenaantal in Nederland
verdubbelt. WILPF gaat al 100 jaar de discussie aan over wereldwijde – gewapende – conflicten.
Vrouwen, verbindende factor voor een vreedzame samenleving d.m.v. dialoog.
Interreligieuze dialoog.
Samen blijven werken als vrouwen om op te komen voor elkaars rechten, tegen geweld (tegen
vrouwen).
Mijn droom: harmonie tussen ouders en kinderen!
In dialoog zijn met elkaar. Dat we elkaar horen en niet verdelen in mannen/vrouwen.
Feministische theologie, gender-neutrale taal onder aandacht blijven brengen in de kerk.
Vrouwen uit achterstandssituaties krachtiger maken.
Verbinding. Eenheid, niet zij/wij maar WIJ. Niet langer apart. Als mens elkaar ondersteunen om
’t beste uit uit jezelf naar voren te krijgen. Ondersteunen in het ‘zijn zoals je bedoeld bent’.
Gelovig & niet gelovig = één. Man & vrouw = één!
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Genderbewustzijn in missionaire situaties stimuleren.
Bijdragen aan de mogelijkheid voor vrouwen uit alle culturen dat zij hun verhaal kunnen doen –
loskomen uit knellende banden.
Begrip hebben voor elkaar, ongeacht ras, huidskleur, taal, etc. Luisteren!
Dat er meer christelijke en niet-christelijke mannen in de zorg komen werken en dat er meer
mannen hun kinderen voorlezen!
Dat er nog meer vrouwen kunnen studeren en carrière kunnen maken. Ook uit orthodoxe
kringen van allerlei geloofsovertuigingen.
Door hun opvoeding en vrijwilligerswerk vrouwen bewust maken van hun waarde en
verantwoordelijkheid.
Ik droom van een actie op de kleuterschool voor meer contact tussen moeders en kinderen over
de grens van moslim/niet-moslim heen.
Aandacht voor thematiek, eerst inhoud, dan structuur. Het weerhoudt vrouwen nogal eens om
zitting te nemen in kerkenraad etc.
Mijn droom als RK-theologe: meer spiritualiteit, meditatie etc. waar vrouwen een leidende rol
kunnen spelen. Een boodschap naar leiders van de kerk maar ook naar gelovigen dat ze minder
afhankelijk worden van gewijde priesters.
Mijn droom is: dat ooit vrouw en man gelijkwaardig en waardevol zullen zijn in alle lagen van de
maatschappij.
Droom: inclusief taalgebruik in alle Nederlandse kerken. Concrete actie: blijven vertellen hoe het
“in mijn gemeente” gaat.
Doorgeven aan kleinkinderen en kinderen hoe het was (bv. het verhaal van Aletta, of van hun
overgrootmoeder, of van mij).
Mezelf kunnen zijn. Vrij zijn in de gemeenschap waar ik deel van uitmaak; niet bezig zijn met wat
de ander denkt/zou kunnen zijn.
Minder individualisme, meer saamhorigheid = betrokkenheid bij de naaste omgeving. Actie:
meer contacten in eigen straat/netwerk.
Mijn droom is: omzien naar elkaar, samen activiteiten doen – leuk en gezellig!
Minder individualisme en ‘ons kleine kringetje/gezinnetje’. Kleine veranderingen toegankelijk
bevorderen voor elkaar => openheid voor de wereld en inzicht in de samenhang: hoe krijg je
verbinding? Betekenis van rituelen!
De eindeloze strijd tegen vrouwenhandel – wanneer houdt het op???
Mijn droom is respect voor eenieder! Probeer in mijn omgeving me in te zetten voor
gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen.
Verdere emancipatie van homo’s, lesbo’s en transgender binnen de kerk.
Medelezers en schrijvers vinden voor @Bijbelvrouwen op Twitter en Facebook!
Een liefdevolle wereld.
Verhalenvertelster worden.
Contact tussen vrouwen van verschillende leeftijden - “mentoren”.
Dat vrouwen in elke kerk(stroming) volwaardig mee mogen doen, dus ook als dominee, priester,
bisschop, etc. En dat we een kerk worden waarin ieders talenten tot hun recht mogen komen.
Mijn droom is dat de kerk zich zodanig ontwikkelt dat mijn kleinkinderen daar deel van willen
uitmaken. En dat mijn kleindochters naar een synode M/V kunnen gaan.
Volledige gelijkwaardigheid voor mannen en vrouwen – blijf eraan werken!
Droom: dat zwarte migranten en vluchtelingsvrouwen meer meedoen!
Feministische theologie is heel belangrijk. Er wordt automatisch gesproken over Hij en de Heer.
Is dat wel zo? Gespreksstof in eigen kerkelijke kring. Is Hij ook niet een Zij, of beide?
Palestijnse vrouwen ondersteunen – vrienden van Sabeel.
Voor mij is het belangrijk om met elkaar om te gaan in het “wij denken”. Luister naar de ander,
zonder ingenomenheid.
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Dat feminisme belangrijk blijft (en niet alleen gender) omdat het ook gaat om een strijd om
macht.
Beginnen vanuit gelijkwaardigheid, niet wij/zij en niet de ‘goede’ feministische boodschap
brengen. Als iemand gelukkig is in traditioneel en zwart-wit kunnen we daar zat van leren!
Zuivere informatie!

Mensen en organisaties van het netwerkspinnenweb
Neergelegd in het spinnenweb op 8 maart 2015:
Organisatie
Sabeel
Passage
Passage
Women’s fed for World Peace
Volzin
EFECW
Ritueel begeleiding
PKN vrouwenbijeenkomsten terug
Dominicaanse beweging
Stichting Oud-katholieke vrouwen
in beweging
EVA vrouwen
Catharina Halkesfonds
RENATE religieuzen tegen
mensenhandel en uitbuiting
Niet voor jezelf (fonds)
OVS Amsterdam
Netwerk Mirre
ESWTR
Vrouw en Geloofgroep Ermelo
Doopsgezind vrouwenwerk LEDZ
Stichting Kerkmuziek Netwerk
Opkomen voor de arme kant van
Nederland
Werkverband van Queer theologen
(WQT)
Vluchtelingenwerk Oost Nederland
Internationale Graalbeweging
PKNvrouwen en een enkele man
uit Steenwijk
NLVB
Lutherse Vrouwen
Church of Sweden
NVR Nederlandse Vrouwenraad
Windkracht 3pto Pionier in PKN
Mijnkerk.nl
Stilte Actie tegen armoede en
verrijking Den Haag
Ongedocumenteerden BBB!
Heldere Web Content
LCC Plus Projecten
Platform women sustainable peace
SMPR
IKETH interreligieuze conferentie
van europese theologes

Website
www.vriendenvansabeelnederland.nl
www.wfwp-europe.org
www.Narratio.nl

Contactpersoon
Marijke Egelie-Smulders
Inge van der Mast-Veenendaal
Gerda Nottelman
M. Salaris-Lichtenberg

Emailadres
egelie.smulders@hetnet.nl
ingevandermast@gmail.com
masalaris@live.nl

Anneke de Boer

Lydia Vroegindeweij

www.helderewebcontent.nl
www.moskeeenkerk.nl
www.vrouwenenduurzamevrede.nl
www.iketh.eu
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Wietske de Nachtegaal
Marianne Welten
Véronique Lindenburg
Ted Strop-von Meijenfeldt

mwelten@lccprojecten.nl

