
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarbrief 2017 
 
Uit het bestuur – door Mirjam van Veen, voorzitter CHF 

Alles voelt naar verandering en toch blijft 
veel hetzelfde. In de afgelopen bestuurs-
periode hebben we afscheid genomen van 
Maaike de Haardt als voorzitter. Haar 
termijn zat erop. In de bestuursvergadering 
hebben we met veel erkentelijkheid haar 
kennis en kunde en de wijze waarop ze die 
aan het fonds ten goede heeft laten komen, 
gememoreerd.  
Zorgvuldig heeft Maaike de Haardt tijdens 
haar periode onze vergadering voorgezeten 
en er steeds voor gezorgd dat bijvoorbeeld 
subsidieaanvragen goed en grondig werden 

getoetst. We zullen haar missen! 
Een tweede belangrijke verandering in de afgelopen bestuursperiode was de opheffing van het 
IWFT. Een belangrijke functie van het CHF was de ondersteuning van het IWFT. Deze functie 
valt nu weg. Door de opheffing van het IWFT verdwijnt ook een belangrijk netwerk op het 
gebied van religie en gender. Voor het bestuur van het CHF is dat reden om zich opnieuw te 
bezinnen op zijn eigen rol. Is de manier waarop we nu projecten financieren optimaal? Zijn er 
mogelijkheden onderzoek naar religie en gender en de verspreiding van kennis op dit gebied 
beter te ondersteunen? In het najaar zullen we voor de eerste keer brainstormen over de 
wenselijkheid het subsidiebeleid te veranderen. Door de opheffing van het IWFT ontstaat 
enerzijds de mogelijkheid geld dat bestemd was voor het IWFT op een andere manier te 
besteden. Anderzijds brengt deze opheffing de uitdaging mee de functies die het IWFT 
vervulde, indien nodig op een andere manier invulling te geven. In de najaarsvergadering 
praten we hier uitgebreid over door, maar op dit moment ligt alles nog open. 
Het IWFT heeft ondertussen besloten een deel van de financiële nalatenschap bij het CHF 
onder te brengen. Een ander deel van het resterende vermogen wordt ondergebracht bij 
organisaties die vrouwen financieel ondersteunen bij haar studie theologie.  



Tegelijkertijd is veel hetzelfde gebleven. Ook het afgelopen jaar heeft het Fonds goede en 
mooie projectvoorstellen ontvangen en ook dit jaar hebben we veel projecten kunnen 
honoreren. Een overzicht van de projecten is te vinden in deze jaarbrief. De financiering van 
deze projecten is mogelijk dankzij onze donateurs. Donateurs stellen het fonds in staat 
initiatieven te ondersteunen en een actieve rol te spelen bij de ondersteuning van onderzoek 
naar religie en gender. Ook onze erkentelijkheid en dankbaarheid voor de steun van donateurs 
is hetzelfde gebleven. Die was en is onverminderd groot! 

 

Bericht van de secretaris – Anne-Claire Mulder 

Na de woorden van de voorzitter volgt hier een 
zakelijk verslag over de afgelopen periode, die 
liep van 1 juli 2016 – 1 juli 2017.  

Het bestuur bestond in die periode uit Maaike de 
Haardt (voorz. tot 11 oktober 2016), Mirjam van 
Veen (voorz. vanaf 11-10-2016), Anne-Claire 
Mulder (secr.), Marian Papavoine (penn.), Anne-
Mareike Wetter (webmistress) en Kim Knibbe (alg. 
lid).  

In de vergadering van 11 oktober heeft het 
bestuur afscheid genomen van Maaike de Haardt 
als voorzitster van het Catharina Halkes Fonds. 
Van Catrien Notermans was al in de vergadering 
van maart 2016 afscheid genomen. Wij bedanken 
beiden op deze plaats nogmaals voor hun 
bijdragen en inzet voor het Halkesfonds.  

Het bestuur heeft in de periode van 1 juli 2016 tot 
1 juli 2017 tweemaal vergaderd en wel op 11 
oktober 2016 en op 28 maart 2017.  

In totaal werden 17 aanvragen voor subsidie ingediend. Daarvan werden 13 toegekend en vier 
afgewezen. Naast de formele aanvragen ontvangt het Halkesfonds ook regelmatig 
subsidieverzoeken die niet in behandeling worden genomen, omdat ze niet binnen de 
doelstelling van het Fonds passen.  

In alfabetische volgorde van de aanvraagsters werden de volgende aanvragen goedgekeurd en 
gesubsidieerd: 

 

• Mariecke van den Berg, Subsidieaanvraag voor conferentiebezoek in het kader van 
onderzoek over transgender en religie (zie het verslag verderop in deze Jaarbrief) 

• Lonneke Geerlings, (hernieuwde) subsidieaanvraag voor reisbeurs naar de VS in 
verband met onderzoek naar Rosey Pool 

• Eleonora Hof, subsidieaanvraag voor deelname aan de Conferentie van de European 
Society of Women in Theological Research te Wenen 



• Leontine Hulzink, subsidieaanvraag voor reis- en verblijfkosten t.b.v. archiefonderzoek 
in het VOC-archief te Kaapstad, Zuid-Afrika naar civiele rechtszaken in de 18e eeuw 
draaiend om reparatie van eer en de rol van gender en religie daarin 

• Elise Ketelaars, Subsidieaanvraag voor bekostiging veldwerk in Tunesië naar ervaringen 
orthodoxe moslimvrouwen in het transitional justice traject in Tunesië 

• Iris Kolman, subsidieaanvraag voor reisbeurs voor veldwerk in Tunesië naar de 
motivatie van vrouwen om niet-normatieve (= echtelijke) relaties aan te gaan 

• Anne-Marie Korte, subsidieaanvraag eindredactiewerkzaamheden bundel Everyday Life 
and the Sacred: Re/Configuring Gender Studies in Religion 

• Oecumenische Vrouwen Synode, subsidie onkostenvergoeding van de webmistress van 
OVS. Wilt u zien wat de webmistress van de OVS doet, kijk dan eens op de website 
www.vrouwensynode.nl. 

• Oecumenische Vrouwensynode, aanvraag garantiesubsidie voor het synodeweekend 
van de Oecumenische Vrouwensynode van 25-26 maart. (Zie 
https://www.vrouwensynode.nl/synodeweekend/verslagen-synodeweekend-2017 voor 
een uitgebreid verslag van het synodeweekend.) De garantiesubsidie hoefde niet te 
worden opgevraagd, want de OVS heeft het project synodeweekend zonder tekorten 
afgesloten.  

• Oecumenische Vrouwen Synode, subsidieaanvraag voor bijzondere uitgave van 
Zijspiegel, blad van de OVS, gewijd aan de Reformatie. (Zie 
https://www.vrouwensynode.nl/zijspiegel voor meer informatie over dit blad en over 
het speciale Reformatienummer) 

• Susan Rutten, aanvraag bijdrage internationale conferentie over ‘huwelijkse 
gevangenschap’ aan de universiteit Maastricht 

• Kristin de Troyer, aanvraag bijdrage aan het herinrichten van de website van de 
European Society of Women in Theological Research. Zie voor het resultaat van die 
herinrichting de website van de ESWTR: www.eswtr.org. Een van de vernieuwingen is 
bijvoorbeeld dat de teksten van het Journal of the ESWTR via de website toegankelijk 
zijn geworden.  

• Caroline van Veggel, subsidieaanvraag voor project Why women need to climb 
mountains (zie verslag in de Nieuwsbrief) 

 

Van een aantal van de hierboven genoemde projecten en van projecten die in eerdere jaren 
werden gesubsidieerd, vindt u een verslag in deze Nieuwsbrief. Van de andere projecten 
komen korte berichten op de website van het Catharina Halkes Fonds, www.halkesfonds.nl en 
onze Facebookpagina https://www.facebook.com/halkesfonds/.  

Naast de vergaderingen hebben enkele bestuursleden zich de afgelopen maanden bezig-
gehouden met de afwikkeling van de financiële en immateriële erfenis van de Vereniging 
IWFT, die in een Algemene Ledenvergadering op 5 november 2016 door de aanwezige leden 
werd opgeheven.  
 
 



Verslag van de penningmeester – Marian Papavoine 
Toen het Catharina Halkes Fonds in 1988 werd opgericht, was het basisidee om een vermogen 
op te bouwen en dan van de rente projecten te financieren. In 1988 was dat een heel gangbare 
manier om over geld te denken. In 2017 werkt het niet meer zo. Met een rente van 0,1% zijn 
er niet veel projecten te financieren… We hebben in 2014 gekozen om een deel te sparen en 
een deel duurzaam te beleggen.  

In 2016 heeft het fonds 9.685 
euro aan donaties ontvangen. 
Aan projecten hebben we 
uitgegeven 5.845 en 3.650 
toegezegd en gereserveerd 
voor aanvragen 2016 die in 
2017 plaatsvinden. In 2016 
heeft het IWFT de 
toegezegde subsidie niet 

opgevraagd. Zie ook het verslag van het IWFT elders in deze nieuwsbrief. Dat bedrag is 
toegevoegd aan de subsidiepot. Ons belegd vermogen heeft iets meer dan 3% opgebracht, ons 
spaargeld 0,2%. Ons stamkapitaal is toegenomen van 462.555 naar 471.466. 
Het subsidiefonds bedraagt in 2017 € 31.627, waarvan € 3.650 gereserveerd is voor 
bovengenoemde projecten en € 27.977 beschikbaar voor nieuwe projectaanvragen. 
We willen nog steeds zoveel mogelijk projecten op het gebied van onderwijs en onderzoek in 
gender en religie, vrouw en geloof stimuleren. Dank aan onze donateurs die deze projecten 
mede mogelijk maken.  
Dit jaar hebben we waarschijnlijk voor het laatst acceptgirokaarten verstuurd. De mogelijkheid 
om zo bedragen over te maken gaat verdwijnen. Mocht u deze laatste AC gemist hebben, 
mogen we u dan vragen om zelf een donatie over te maken naar ons rekeningnummer NL16 
INGB 0000 202462 t.n.v. Stichting Catharina Halkes Fonds te Tilburg? 
Voor volgend jaar sturen we u een brief met een verzoek tot donatie. 
U kunt ook overwegen om een schenkingsovereenkomst met ons te sluiten. Dat kan al voor 
een klein bedrag.  
In 2014 zijn de regels van de belastingdienst over schenken eenvoudiger geworden. U kunt 
een overeenkomst met ons sluiten waarbij u voor minimaal 5 jaar belooft jaarlijks een bedrag 
over te maken. Met die schenkingsovereenkomst kunt u dat bedrag bij uw belastingaangifte 
aftrekken, ongeacht de drempel!  
Als u meer wilt weten hierover kijk dan op onze website of neem contact op met Marian 
Papavoine, penningmeester@halkesfonds.nl of 013 4662458.  
Een financieel jaarverslag 2016 vindt u – conform de ANBI-eisen – bij de Kennisbank 
Filantropie: 
http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/catharina-halkes-fonds 
Ook in 2017 zijn we weer heel blij met uw donatie, die het ons mogelijk maakt projecten op 
het gebied van onderwijs en onderzoek in gender en religie te ondersteunen. 

 
  



Opheffing IWFT – door Eleonora Hof 
In de Algemene Ledenvergadering van het IWFT in najaar 2016 is door de leden gestemd over 
het beoogde opheffen van de vereniging. De reden voor deze opheffing was vanuit het bestuur 
het ervaren tekort aan daadkracht, de moeilijkheden bij het vinden van nieuwe bestuursleden 
en het veranderende maatschappelijke klimaat waarbij lidmaatschap van een vereniging 
minder vanzelf spreekt. Deze overwegingen werden gedeeld door de ledenvergadering. 
Conform de statuten moeten bij het afwikkelen van het batig saldo van de vereniging deze 
baten ten goede komen aan doelen die dezelfde doelstelling hebben als het IWFT. Als 
ondersteunende organisatie van het IWFT vloeit vanzelfsprekend een belangrijk deel van het 
vermogen terug naar het CHF, onder veel dank voor de trouwe en betrokken steun door de 
jaren heen.  
Een afvaardiging van het nu demissionair bestuur heeft gesproken met een afvaardiging van het 
bestuur van het CHF. Tijdens deze vergadering zijn wij bijgepraat over de plannen van het 
CHF om de hoeveelheid projecten, ook van langere duur, te vergroten. Het terugvloeiende 
vermogen van het IWFT zal hier hopelijk aan bij kunnen dragen. Het stemt ons droevig dat we 
hebben moeten besluiten tot opheffing van het IWFT, zeker in het licht van de enorme 
betekenis die het IWFT gehad heeft in de concrete levens van vrouwen. Wij zijn daarom 
dankbaar dat het CHF ons overleeft, en wij blijven graag op de hoogte van de activiteiten die 
het CHF ontplooit.  
 

Gesubsidieerde projecten 

 
* Vrouwengeschiedenis: Dode Dames en Nieuwe Heldinnen 
19-04-2017 in De Nieuwe Liefde 
 
Met dank aan het CHF en het debat -en bezinningscentrum De Nieuwe Liefde, en met input 
van Atria en Van Gisteren een prachtige avond georganiseerd. De avond was zeer succesvol 
met ± 160 bezoekers, het merendeel jonge 
vrouwen. 80% van de bezoekers waren 
vóór deze avond niet bekend met Gerda 
Lerner. Het sprekerspanel bestond uit:  
Renata Keller: filmmaakster, Els Kloek: 
schrijfster van 1001 Vrouwen, Linda Duits: 
sociologe, Patricia Kaersenhout: 
kunstenares en Nancy Jouwe: 
moderator.  

• Opening door Caroline van Veggel, waarin ze aangaf waarom ze samen met Monique 
Jaminé en Nelleke Schuur deze avond georganiseerd heeft, waarin ze de 
samenwerkingspartners en het Catharina Halkes fonds bedankte.  

• Vervolgens de documentaire: ‘Why women need to climb mountains’; het 
levensverhaal van Gerda Lerner, een van de grondleggers van vrouwengeschiedenis 
wier leven in het teken stond van de vereffening van afscheiding tussen groepen. Haar 
grootste inspiratiebron was de mystica Hildegard von Bingen, die ze vooral 

Patricia	Kaersenhout	(r)	met	moderator	Nancy	Jouwe	 



bewonderde om haar overgave aan God en haar vermogen om nieuwe mogelijkheden 
te creëren voor vrouwen. Dit was de rode draad van de film.  

• Na een korte pauze werden de sprekers één voor één geïnterviewd aan de hand van 
quotes van de film.  

• Renata ging dieper in op hoe Gerda Lerner’s visie haar leven heeft veranderd.  

• Els Kloek ging in op het belang van het zichtbaar maken van vrouwen in Nederland via 
haar boek 1001 Vrouwen.  

• Patricia Kaersenhout sprak over de geschiedenis van zwarte vrouwen in een witte 
maatschappij.  

• Linda Duits vertelde over de hernieuwde interesse in feminisme bij de nieuwe 
generatie.  

• In een paneldiscussie werd gesproken over wat het creëren van een evenwichtige 
geschiedenis betekent voor de toekomst van mannen en vrouwen.  

• Afsluiting met voordracht door Caroline van Veggel van het gedicht: ‘Laten we Durven’ 
van Griet Op de Beeck.  

Ook andere organisaties die aanwezig waren, o.a. de YWCA, hebben n.a.v. deze avond 
interesse getoond om deze film te vertonen aan hun leden.  
 
* Transgender en Religie: Conferentiebezoek Tucson 
Van 7 tot en met 10 september 2016 bezocht ik, met steun van het Catharina Halkes Fonds, de 
conferentie Trans* Studies. An International Transdisciplinary Conference on Gender, Embodi-
ment, and Sexuality in Tucson (VS). Hier presenteerde ik het paper “Trans studies and religion 
in the Netherlands: an exploration”. Dit paper is gebaseerd op het ´work in progress´ van de 
informele onderzoeksgroep ´Transcenders´ die zich onder leiding van prof. Heleen Zorgdrager 
(PThU) bezighoudt met vragen rond de positie van transgender personen in christelijke 
gemeenschappen. Daarbij komen vragen aan bod rond geestelijke verzorging, kerkelijke 
rituelen rond de transitie en taalgebruik in de kerk. De groep hoopt in 2017 één of meerdere 
onderzoeksvoorstellen in te dienen zodat deze thema’s duurzaam onder de aandacht kunnen 
worden gebracht. 
De conferentie in Tucson was de eerste van deze omvang en bevatte, belangrijk voor het 
Transcenders-project, een behoorlijk aantal sessies rond het thema transgender en religie. 
Hierdoor kon ik een goed overzicht krijgen van wat zich rond dit thema in internationale 
context afspeelt en contacten leggen met wetenschappers die gerelateerd onderzoek doen. De 
waardevolle feedback die ik kreeg op mijn eigen presentatie wordt meegenomen in het 
vervolgtraject van Transcenders. Bijzonder nuttig is in dit kader de kennismaking geweest met 
andere onderzoekers die zich op systematisch theologisch en praktisch theologisch vlak 
bezighouden met thema’s rond transgender en geloof.  
Transcenders belegt op 25 september 2017 een expert meeting met deskundigen vanuit o.a. 
het LKP (koepelorganisatie voor de christelijke LHBT-beweging), het VUmc en de filmgroep 
´Transketeers´ om verder te werken aan een onderzoeksaanvraag en andere activiteiten rond 
trans en geloof. Dr. Justin Tanis van de Pacific School of Religion, Berkely, is dan gastspreker.  
Wie op de hoogte wil blijven van de expert meeting en de verdere activiteiten van de groep 
kan een mail sturen aan onderzoektranscender@gmail.com.  

Mariecke van den Berg, Universiteit Utrecht 
 



* Everyday Life and the Sacred: Re/configuring Gender Studies in Religion 
Van het Catharina Halkes Fonds hebben we een subsidie ontvangen voor redactioneel werk 
aan het boek Everyday Life and the Sacred: Re/configuring Gender Studies in Religion (Leiden: 
Brill, 2017) onder redactie van Angela Berlis, Anne-Marie Korte en Kune Biezeveld †. De 
subsidie gaat naar Magda Misset-van de Weg voor haar uitstekende werkzaamheden aan de 
referenties en de bibliografie en de belangrijke taak van het maken van de indices – we zijn als 
redactie hier erg blij mee! Het thema van dit boek was oorspronkelijk uitgekozen door Kune 
Biezeveld, die in 2008 overleed. Haar artikel, een Engelse bewerking van het eerste hoofdstuk 
van haar boek Als scherven spreken: Over God spreken in het leven van alledag (Zoetermeer: 
Meinema, 2008), vormt de openingsbijdrage van dit boek en bespreekt de betekenis van het 
alledaagse leven voor (protestantse) theologie. Het hele boek begon als een 
samenwerkingsproject binnen NOSTER met Angela Berlis en Kune Biezeveld als 
programmaleiders, en vormt een vervolg op twee andere publicaties van deze groep die op 
dezelfde gezamenlijke manier tot stand zijn gekomen (Jonneke Bekkenkamp en Maaike de 
Haardt (eds.), Begin with the Body: Corporeality, Religion and Gender (Leuven: Peeters, 1998) 
en Maaike de Haardt en Anne-Marie Korte (eds.), Common Bodies: Everyday Practices, 
Gender and Religion (Theologische Frauenforschung in Europa 6; Münster: LIT Verlag, 2002)). 
Zoals in de twee eerdere boeken staat het verkennen van belangrijke thema’s in de 
feministische theologie en in de studie van religie en gender centraal. Deze keer is dat de 
relatie tussen het alledaagse leven en het heilige, in een gender-sensitieve belichting. Door dit 
onderwerp genderkritisch te benaderen, en ‘geleefde religie’ tot uitgangspunt te nemen (dat wil 
zeggen: niet alleen religies in hun doctrinele en intellectuele vormen), ontstaan nieuwe 
perspectieven op wat we heilig noemen. We proberen welbekende tegenstellingen tussen ‘het 
heilige en het profane’ achter ons te laten door ervaringen en praktijken van vrouwen in de 
ambiguïteit van het alledaagse leven te bestuderen, in heden en verleden, en te reflecteren op 
de vragen die deze praktijken oproepen. De gemeenschappelijke onderzoeksvragen die de 
bijdragen in dit boek sturen, stellen niet primair de vraag wat het heilige is of hoe het 
gedefinieerd kan worden, maar richten zich op de vraag waar en wanneer het heilige zich laat 
vinden en hoe het te traceren valt. Waar, wanneer en hoe verschijnt het heilige in de 
dagelijkse bezigheden van vrouwen? Welke teksten worden als heilig beschouwd en waarom? 
Wanneer en waar worden kunst en cultuur uitdrukking van het heilige? Welke plaatsen en 
personen, historisch als “heilig” geïdentificeerd, dienen als heilig vanuit hedendaagse 
religieuze belangstelling? Welke plaatsen en personen worden heilig, nadat ze eerst 
ondergewaardeerd of zelfs vernietigd werden? Welke alledaagse ervaringen beschouwen 
vrouwen zelf als heilig? Ons gender-perspectief brengt ons ertoe genderverhoudingen niet 
alleen kritisch te bespreken, maar ook aandacht te besteden aan de manier waarop 
genderscripts, de conventionele noties over genderverhoudingen die in veel religies worden 
gehanteerd, hernomen worden en tot spel worden gemaakt door vrouwen in verschillende 
settingen, met name in zogenoemde ‘vrouwendomeinen’. Theologisch gesproken komen we 
tot de conclusie dat de ervaring van het heilige bestaat uit het aandachtig cultiveren van 
objecten en praktijken uit het alledaagse leven (van nu en van vroeger) terwijl tegelijk een 
houding van aandacht, ontvankelijkheid en interpretatieve alertheid gevergd wordt – het gaat 
om zaken die in het verlengde liggen van het gewone leven maar nooit zomaar toegankelijk of 
beschikbaar zijn.  



Het boek heeft een vierdeling: achtereenvolgens worden systematisch-theologische, 
exegetische, historische en praktisch-theologische aspecten behandeld. Aan dit boek hebben 
zestien auteurs meegewerkt, feministische theologes en religiewetenschappers die ten tijde van 
het begin van het project allen in Nederland en België werkten, maar waarvan er inmiddels 
ook weer een aantal in andere landen is neergestreken. Het is een dik boek geworden van 
bijna 400 pagina’s. Een inleiding en een uitgebreid nawoord, plus een zeer uitgebreide 
bibliografie, verschillende lijsten met trefwoorden en enkele geselecteerde afbeeldingen 
verrijken dit boek. Er is ook een populaire versie van dit boek uitgekomen waarin tien 
bijdragen in een toegankelijke Nederlandse vorm zijn opgenomen: Angela Berlis en Anne-
Marie Korte (eds.), Alledaags en buitengewoon: Spiritualiteit in vrouwendomeinen (Vught: 
Skandalon, 2012.)  

Angela Berlis en Anne-Marie Korte 
  
* 10 Theologes voor het voetlicht 
Eind 2015 adopteerde het CHF 10 theologes voor het project (biografieën van) 1001 vrouwen 
in de 20ste eeuw (te verschijnen begin 2018). 
Inmiddels zijn de biografieën op een na online verschenen, in het Digitaal Vrouwenlexicon van 
Nederland (DVN). 
 
U vindt daar de biografieën van:  
Kune Biezeveld;  
http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Biezeveld 
Nicolette Bruining (1886-1963);  
http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Bruining 
Arnolda Gerlings (1875-1942);  
http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Gerlings 
Catharina Halkes (1920-2011);  
http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Halkes 
Cornelia Ramondt-Hirschmann; 
http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Hirschmann 
Johanna Kuiper;  
http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Kuiper 
Antoinette van Pinxteren (1916-1988);  
http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Pinxteren 
Magdalena Stomps (1899-1979) 
http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/MagdalenaStomps 
Cornelia de Vogel.  
http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/VogelCornelia 
 
In oktober 2018 zal een gedrukte versie verschijnen van de 1001 vrouwen uit de 20ste eeuw. 
Daarin zullen deze biografieën worden opgenomen.  
 
De acceptgiro is al eerder separaat verstuurd. Mocht u die gemist hebben dan zijn uw donaties 
van harte welkom op het rekeningnummer van de Stichting Catharina Halkes Fonds, NL16 
INGB 0000 202462, te Tilburg 
 
Berichten hierover naar penningmeester@halkesfonds.nl 
 
Secretariaat: Dr. Anne-Claire Mulder, Molenbeekstraat 15, 3521 ET Utrecht 
secretaris@halkesfonds.nl 


