Verslag van de bijeenkomst ter gelegenheid van het 10- jarig bestaan van de
Amsterdamse Vrouwengroep van de RLRA
Zaterdag 11 oktober 2008
door
Ank Veenstra,
voorzitter van de Amsterdamse Vrouwengroep
Aan de muren van de conferentiezaal van „het Mozeshuis‟ hingen aan
lijnen, als guirlandes, foto`s en uitnodigingen van de vele bijeenkomsten, grote
en kleine, van de Amsterdamse Vrouwengroep. Veel van de 35 aanwezige
vrouwen maakten deel uit van de pioniers. Cocky de Graaf, de dagvoorzitter,
opende met een korte terugblik: “Ik ben zelf bij de oprichting, september 1997,
van de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies te Amsterdam geweest.
Deze oprichting was een initiatief van de Raad van Kerken. Tijdens de
feestelijke presentatie, waar toenmalig burgemeester Schelto Patijn bij aanwezig
was, werd gevraagd om daadkracht.
Twee jonge studentes van de Faculteit Religie en Levensbeschouwingen van de
Vrije Universiteit en een Joodse vrouw namen het initiatief voor het oprichten
van een interreligieuze vrouwen dialooggroep. De Vrouwengroep van de
Amsterdamse Raad voor Levensbeschouwingen en Religies te Amsterdam
(RLRA), later de Amsterdamse Vrouwengroep van de RLRA was geboren.
Lenie Reijendam van Beek, predikant van de Vrijzinnig Hervormde gemeente in
Amsterdam, was de eerste voorzitter.” Cocky las van haar een kaart voor. “De
eerste bijeenkomst was in de El Kabir moskee op de Weesperzijde. Het thema
was voedsel en spijswetten. Hier in het Mozeshuis was de tweede bijeenkomst.
Een aantal van u is daarbij geweest. Sindsdien zijn er over diverse thema`s
verdiepende bijeenkomsten geweest.”
Voorafgaande aan twee korte blokken van spreeksters zong Lennie
St.Luce prachtige liederen, waaronder het lied van Pocahontas ”The colors of
the wind”.
Daarna boden Sheila Gogol (werkgroeplid Vrouwenontmoetingsdagen) en
Mieke van Praag (de voorzitter van National Council of Jewish Women,
NCJW), een geschenk aan. Voor de Amsterdamse Vrouwengroep wordt in het
bos van de Vrede in Israël een boom geplant. Sheila Gogol refereerde in haar
korte speech aan de samenwerking tussen NCJW, de vrouwenafdeling van Islam
& Dialoog en de Amsterdamse Vrouwengroep bij het organiseren van de
vrouwenontmoetingsdagen.
16 November a.s. vindt al weer de 11e vrouwenontmoetingsdag plaats.
Sheila Gogol prees de inzet van vrouwen van de Amsterdamse Vrouwengroep
bij het realiseren van deze bijzondere ontmoetingen. Daarna sprak Sheela Vyas,
de huidige secretaris van de RLRA. Zij bood een zeer kleurrijk boeket bloemen
aan, daarmee wilde ze de veelkleurigheid van de Amsterdamse Vrouwengroep
van de RLRA laten zien.

In haar speech prees zij de specifieke rol van de vrouw in het slagen van de
interreligieuze dialoog. Zij vervullen een voortrekkers-positie in het proces van
toenadering van vele verschillende religies, levens-beschouwingen en culturen
tot elkaar.
Ank Veenstra, de huidige voorzitter, dankte de aanwezige vrouwen. Zij
wees op de aanwezigheid van de vrouwen van vrouwenorganisaties uit
Amsterdam, waarmee de Amsterdamse Vrouwengroep samenwerkt of in de
toekomst mee gaat samenwerken, zoals de Vrouwenlijn uit Amsterdam-Noord,
het Intercultureel Opbouworgaan Tuindorp-Oostzaan, ProFor, De Vrouwen
Vluchtelingen Raad, de Dam Compagny en de Bramha Cumaris, NCJW en de
RLRA.
Ank Veenstra haalde nog even de grote Vrouwenconferentie in de Boekmanzaal
van het stadhuis aan, die eind oktober 2002 plaatsvond: “120 bezorgde vrouwen,
joods, islamitisch, christelijk en van andere levensbeschouwingen en religies
hebben zich deze dag verdiept in de samenlevingsproblemen in Amsterdam, die
op dat moment al grote zorgen baarden. 95 goed bruikbare ideeën waren het
resultaat. Ik zal ze niet allemaal opnoemen, maar veel van deze ideeën zijn
zowel door overheid als door individuele acties uitgevoerd. Denk aan de vele
dialoogbijeenkomsten, buurtactiviteiten en zelfs een bezoek van Marokkaanse
jongeren aan Auschwitz is uitgevoerd.”
De Kerngroep van de Amsterdamse Vrouwengroep werd voorgesteld. Gerrie
van Krevel (redacteur van de Nieuwsbrief), Cocky de Graaf vanuit de
Doopsgezinde Gemeente, Ania Bien (Liberaal Joods), Hajar Mulder (Moslim),
Claire van Eik (Bahá‟í). Hilde Claas (Rooms Katholiek) en Kamla Sewrajsing
(Hindoe-achtergrond) waren door omstandigheden niet aanwezig.
“We willen samen blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden om meer vrouwen
bij de Vrouwengroep te betrekken. Vrouwen, die geboren en getogen zijn in
Amsterdam en directe omgeving en vrouwen van over de hele wereld die in
Amsterdam zijn komen wonen.”
Reni Dajundun, opgegroeid in India, zong spontaan het lied van haar oma. Een
lied, dat haar altijd troost en bemoediging geeft, omdat haar oma dit zong om
kracht te krijgen na het verlies van haar man op jonge leeftijd. Jwana Omer zong
daarna een lied uit haar geboorteland Irak.
Er was deze middag ruime gelegenheid voor persoonlijk contact. Er werd
ruimschoots “genetwerkt”. Er waren veel vegetarische hapjes. Een geslaagde
middag.

