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Communicantes
ταῖς χρεἰαις τῶν ἁγιῶν κοινωνοῦντες (Rom. XII,13)

PERSBERICHT
Studiedag “De vrouw in de katholieke Kerk van Oost-Europa”
Nijmegen, 30 augustus 2012
De kerk vervrouwelijkt. Al jaren is er een proces gaande van “feminisering”, waardoor steeds
meer vrouwen en steeds minder mannen in de kerk actief zijn. Het verschijnsel treedt op zowel in West- als in Oost-Europa, ook in de katholieke Kerk.
Deze ontwikkeling heeft bijvoorbeeld tot gevolg gehad dat het contrast tussen wat er in en wat er
buiten de kerk gebeurt gaandeweg groter werd. Buiten de kerk kregen vrouwen een steeds belangrijkere en actievere maatschappelijke rol toebedeeld, terwijl daarbinnen dit proces kritisch werd en
wordt bezien.
Wat betekent daarom deze feminisering voor de kerk? Die vraag staat centraal op de studiedag “De
vrouw in de katholieke Kerk van Oost-Europa”, die wordt georganiseerd door de stichting Communicantes in Nijmegen. Enkele deelvragen die aan bod komen... Moeten vrouwen een meer prominente
plek gaan krijgen binnen de kerk zelf? Is zoiets wenselijk? Leveren vrouwen een eigen, unieke bijdrage aan de kerk, en zo ja, welke? Is de kerk te mannelijk? Wordt ze te vrouwelijk?
Drie in de katholieke Kerk actieve vrouwen uit Kroatië, Litouwen en Roemenië laten hun licht schijnen
over deze kwesties. Zal zuster Rebeka Anić ook in Nederland stof doen opwaaien, zoals begin dit jaar
in Kroatië met de publicatie van haar laatste boek? Anić vraagt zich af of in het licht van de bijbel de
verschillen tussen man en vrouw er eigenlijk nog toe doen.
Kristina Mišinienė spreekt over een project van Caritas Litouwen, dat zich richt op vrouwen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel. De Roemeense journaliste Márta Bodó vraagt zich af welke
rol Roemeense vrouwen in kerk en samenleving vervullen. Worden zij op hun waarde geschat?
De sprekers
Zuster Rebeka Anić s.s.f.c.r. (Kroatië) is theologe en onderzoekster van het Institute of Social
Sciences Ivo Pilar, Regional Center in Split. Márta Bodó (Roemenië) werkt als journaliste en is bestuurslid van de Europese Koepel van Vrouwelijke Theologen (Eswtr). Kristina Mišinienė (Litouwen)
geeft leiding aan een project tegen mensenhandel van Caritas Litouwen.
Deze studiedag is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de maatschappelijke en/of kerkelijke ontwikkelingen in Oost-Europa of in de positie van de vrouw daarbinnen. De lezingen zijn in
het Duits en in het Engels.
De stichting Communicantes (sinds 1974) wil de uitwisseling bevorderen tussen de katholieke Kerk
in Nederland en in Oost-Europa. Ook steunt Communicantes projecten van de katholieke Kerk in
Oost-Europa die zich richten op kerkopbouw, sociale en pastorale actie en de vorming van leken.
Wanneer Op zaterdag 3 november 2012 van 10.30 tot 15.30 uur.
Waar De studiedag wordt gehouden in kasteel Hernen waar Communicantes te gast is bij de A.A.
Brediusstichting, Dorpsstraat 40, 6616 ah Hernen, 0487–531 387.
Aanreizen Er zijn ruime parkeermogelijkheden rond het kasteel. ov-reizigers kunnen gebruik maken van een pendeldienst vanaf station Wijchen. Graag vooraf aanmelden.
Inschrijving Opgave vóór 15 oktober 2012 bij de Stichting Communicantes, Kanunnik Faberstraat 7,
6525 tp Nijmegen, communicantes@xs4all.nl, 024–355 39 00.
Deelnamekosten € 20,− incl. koffie, thee en lunch. Gelieve uw bijdrage over te maken op ing-rekening 22 57 912 t.n.v. Stichting Communicantes, Nijmegen, o.v.v. studiedag.
Voor meer informatie, zie www.communicantes.nl of neem vanaf 6 september 2012 contact op met
Frans Hoppenbrouwers, studiesecretaris van de stichting Communicantes.

