Vrouw
en
kerk

2019 - 2020

2

V R O U W
Vrouwen nemen nog altijd een belangrijk deel van de zorg voor én
de opvoeding van kinderen voor hun rekening. Vrouwen vormen
een belangrijke groep in de kerk. Het zijn veelal vrouwen die het
vrijwilligerswerk in parochies trekken en bij tal van dienstverlenende
activiteiten zijn betrokken. Geloofsverkondiging en het uitdragen
van waarden en normen gebeurt voor een groot deel door vrouwen.
Vorming is daarom heel belangrijk.
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Stichting Mgr. Schrijnen-Huis
in de kerk van vandaag voor vrouwen van vandaag

Vrouwen nemen nog altijd een belangrijk deel van de zorg voor,
èn de opvoeding van kinderen voor hun rekening. Vrouwen
vormen een belangrijke groep in de kerk. Het zijn veelal
vrouwen die het vrijwilligerswerk in parochies trekken en bij
tal van dienstverlenende activiteiten zijn betrokken, vorming is
daarom heel belangrijk. Stichting Mgr. Schrijnen-Huis wil zich
daar in Limburg actief voor inzetten.

ONTSTAAN
De stichting is in 1931 opgericht om
de geloofsvorming van vrouwen en
meisjes in Limburg te bevorderen.
Tientallen jaren gebeurde dit door
het organiseren van retraites in het
speciaal voor dat doel gebouwde
retraitehuis op de Molenberg in
Heerlen.

Later werden dit vormingsweekeinden voor medewerkers
in de gezondheidszorg en
het onderwijs en weer later
vormingscursussen voor
uiteenlopende groepen vrouwen.
De locatie van de stichting
verplaatste zich door de jaren
heen van Heerlen, naar Houthem,
Meerssen, Kerkrade, Landgraaf en
is nu gevestigd in Roermond.

MGR. SCHRIJNEN
Mgr. Laurentius Schrijnen was
bisschop van Roermond van 1914
tot 1932. Hij had veel begrip voor
sociale noden en zette zich vooral
in voor het onderwijs, de educatie
en sociale vorming van jongeren.
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DOELGROEP
De stichting is door de jaren heen
met haar tijd meegegaan en heeft
haar programma steeds aangepast
aan de eisen en wensen van
vrouwen van haar tijd. De doelgroep
bestaat uit ‘vrouwen van alle
leeftijden in Limburg’, die zich willen
verdiepen in kerk en samenleving.
De stichting richt zich daarbij op de
bekende vrouwenorganisaties LKV,
ZijActief en KVG en daarnaast ook
op vrouwen en jongeren binnen
andere groeperingen.

WERKWIJZE
De stichting werkt nu op een
eigentijdse wijze voor vrouwen van
vandaag in de kerk van vandaag. De
consulentes leggen contacten met

vrouwen en jongeren-groepen in de
hele provincie en zijn beschikbaar
om hun activiteiten ter plaatse of in
Roermond aan te bieden.

BEGELEIDING
De consulentes worden begeleid
door het bestuur van de stichting,
een klankbordgroep, bestaande uit
afgevaardigden uit de doelgroep en
door de verantwoordelijke vicaris
van het Bisdom Roermond.

ACTIVITEITEN
De stichting biedt een aantal concrete
activiteiten aan. Zo verzorgen de
consulentes inleidingen over verschillende levensbeschouwelijke
onderwerpen, zie themalijst.
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Daarnaast bieden ze groepen
ondersteuning bij het zoeken naar
geschikte thema’s en inleiders.
Ze helpen bij het opzetten en
begeleiden van cursussen
voor vrouwen die actief willen
zijn in kerk en samenleving. Ze
participeren in werkgroepen op
levensbeschouwelijke grondslag
en organiseren ontmoetings-dagen
in Roermond waar individueel aan
deelgenomen kan worden.

AANVRAAG LEZING
Graag komen we namens de
stichting naar uw afdeling om een
van de thema’s uit de themalijst bij
u te presenteren. De bijeenkomsten
zijn altijd levendig en nodigen uit tot
dialoog.

EEN LEZING OP MAAT!
Samen overleggen we over de
inhoud en de tijd die beschikbaar
is. De stichting neemt de onkosten
voor haar rekening.
Neem gerust de uitdaging aan
en maak het geloof en allerlei
levensvragen in uw afdeling
bespreekbaar.
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VLUCHTEN
dat doe je niet zomaar...

God ziet de vluchteling en wil
dat wij met Zijn ogen kijken. Een
vluchteling heeft het nodig om zich
geliefd te weten. Door mensen
die om hem geven, hem gastvrij
tegemoet te treden.
Met beeldmateriaal van de
nieuwste campagne van
Vluchtelingenwerk Nederland zal
het een bijeenkomst worden dat
tot nadenken zet.

VERLIESVERWERKING

Bij het verwerken van een groot
verlies ga je door verschillende
fasen heen: van intens verdriet,
boosheid en verwarring tot
aanvaarding en het koesteren
van herinneringen. Tijdens deze
spreekbeurt gaan we samen
op weg: door de verschillende
fasen, zodat we wellicht troost
en inzicht vinden in ons eigen
verdriet, maar ook en vooral
elkaar tot troost kunnen zijn.

Stichting
Mgr. Schrijnen-Huis
in de kerk van vandaag
voor vrouwen van vandaag
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MOEDER MARIA
een voorbeeld voor alle vrouwen

Aan de hand van dia’s ‘Maria en haar 7 vreugden’ staan de 7
hoofdmomenten uit het leven van Moeder Maria centraal. Nog steeds
vinden we troost bij Haar. Ze inspireert ons!
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PASCHA – PASEN
inzicht in de Joods Christelijke traditie’s
Een leerzame lezing welke u
meeneemt naar de Joodse
tradities en zo meevoert naar
ons Christelijke Paasfeest.
Aan de hand van een gedekte
tafel met het traditionele
voedsel en symbolen zullen
we u kennis laten maken
met de eeuwen oude traditie,
waardoor onze rituelen rond
Pasen een nog diepere
betekenis gaan krijgen.
Allerlei gebruiken komen
aan de orde zoals: wijn,
matzes (ongezuurd brood),
de kaarsen, de menora
(kandelaar), bittere kruiden,
eieren in zout water, charosjet,
hysop en het lammetje.

Vrouw
en
kerk
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ARMOEDE
wat kan ik eraan doen?
In een samenleving met
groeiende concurrentie
en steeds hogere eisen
blijven de zwaksten, de
achtergestelde, de armen
het sterkst getroffen. Het is
een uitdaging om vanuit een
evangelische bewogenheid
de armoede om te zetten in rijkdom. Rijkdom doordat we met oprechte
belangstelling, zonder vooroordelen naar elkaar omzien.

VERGEVING
bij God mag je altijd thuiskomen
Een zeer inspirerende bijeenkomst met
dia’s waarin het schilderij van Rembrandt
‘De terugkeer van de verloren zoon’
centraal staat. U hoort over het leven
van Rembrandt en hoe hij tenslotte dit
schilderij maakte. Het zou immers zijn
laatste werk worden. Daarnaast leggen
we de notities van priester en schrijver
Henri Nouwen met zijn boek ‘Eindelijk
Thuis’. Ook dit zou het laatste werk
worden van deze grote schrijver. Zo
komen de eerste eeuw, zeventiende eeuw
en de twintigste eeuw bij elkaar, maar wat
vertelt het u en mij?
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DRUK, DRUK...
het vinden van je juiste maat
voor je dagelijkse leven

GEBEDS- OF
MEDITATIEVIERING
in uw eigen kring

Van alle kanten wordt er een
beroep gedaan op onze tijd
en energie. Kunnen we de
hoeveelheid stress binnen
de perken houden? Zijn
stressfactoren te herkennen en is
er een goed manier om innerlijke
rust te (her) vinden?
Een moment om op adem te
komen samen met alle leden van
uw groep. We hebben rituelen,
vieringen, nodig om wat ons
overkomt aan te kunnen en een
plek te geven. Dit betreft zowel
goede als slechte momenten.
De consulente van de Stg.
Mgr.Schrijnen-Huis wil graag
samen met u een viering op
maat organiseren! Mooi om een
verenigingsjaar mee te beginnen
of af te sluiten. Of in de mei
maand, Maria maand. Of rond
Kerstmis en Pasen een speciale
viering ter plaatse. Oude en
nieuwe gebeden, zang en
persoonlijke voorbeden maken
dat de onderlinge band versterkt
en geeft de afdeling kleur.
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GELUKKIG OUDER WORDEN
Ouder worden, dat gaat bij
ieder mens anders. Dus
ken jezelf blijft tot op hoge
leeftijd belangrijk. Leven
vanuit je geloof helpt een
mens om veerkrachtig en
levenslustig te blijven.
Als iemand in Christus is,
is hij een nieuwe schepping …
2 Kor. 5-7
Hoewel je ervaring groeit en de uitdagingen verschuiven, het leven
verandert voortdurend. Juist bij het ouder worden spelen verlies, ziekte
en verandering van woonomgeving een belangrijke rol.

EEN RONDLEIDING VOOR UW GROEP
Kom met uw afdeling naar de
bisdom gebouwen te Roermond en
u krijgt een rondleiding door een
professionele gids.
De Caroluskapel is een plaats
met geschiedenis! Het was ridder
Werner van Swalmen die ter
inlossing van een belofte, gedaan
in het Heilig Land, in Roermond
een kapel stichtte ter ere van de
Maagd Maria van Bethlehem.
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ONTMOETINGSDAGEN

Ook U bent
welkom!
Twee maal per jaar, tijdens de
advent en vastentijd, organiseert
de stichting Mgr. Schrijnen-Huis
Ontmoetingsdagen waarvoor we u
uitnodigen.
Het zijn dagen waar de vrouwen
vanuit heel Limburg elkaar
ontmoeten.
Samen bidden, samen luisteren
naar een actueel onderwerp.
En ook samen eten, bezoeken
van stands etc.
Wanneer u óók tijdig een
uitnodiging wilt ontvangen geef
dan uw adres aan ons door!

schrijnenhuis@bisdom-roermond.nl
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PRESENTATIE
Stg. Mgr. Schrijnen-Huis
Voor opleidingen,
cursussen en workshops.
Ook geschikt voor kerk
en parochiebesturen. Een
boeiend verhaal waarin de
positie van de vrouw in de
maatschappij van vroeger
en nu aan bod komt.

BUDDY ZIJN VOOR JE MEDEMENS
tijdens zware tijden bij ernstig zieke mensen
Helene van Erve-Preijde vertelt over haar
buddywerk, voor mensen met HIV en AIDS.
Buddyzorg is sociaal-emotionele zorg aan
mensen met een ernstige, chronische en/of
levens-bedreigende aandoening of fysieke
beperking. Tijdens de bijeenkomst komen
de verschillende aspecten van het buddy
zijn aan de orde, als ook het ontstaan en de
organisatie van het buddy-project. Iedereen
kan tijdens haar verhaal vragen stellen,
zodat er aan het einde van de bijeenkomst
geen onduidelijkheden meer zijn en we
mogelijk met meer begrip naar mensen met
HIV en Aids kijken.

voor de
vrouwen
afdelingen ...
een lezing
op maat!

www.schrijnenhuis.nl

V R O U W
Kantoor en correspondentie-adres
Stg. Mgr. Schrijnen-Huis
t.a.v. Tonneke Stikvoort, consulente
Swalmerstraat 100
6041 CZ Roermond
T.: 0475 - 38 68 20
M.: 06 - 83 98 35 00
E.: schrijnenhuis@bisdom-roermond.nl

Zakelijke administratie
secretariaat bestuur:
mw. M. Gijzels-Bielders
Benedictalaan 9
6114 GW Susteren
T.: 045 - 449 7040
E.: maria.gijzels@gmail.com

