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I.C.F.-Nederland streeft er naar een beweging te zijn van Christenen, die door samengaan in vriendschap, wederzijds begrip en respect, 
hun Christenzijn en de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheid in de wereld, gestalte willen geven. 

 
 

Waar staat ICF Nederland voor? 
ICF Nederland (International Christian Fellowship) streeft er naar een beweging 
te zijn van Christenen, die door samengaan in vriendschap, wederzijds begrip en 
respect, hun Christenzijn en de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheid in de 
wereld, gestalte willen geven. 

 
Hoe is de vereniging ontstaan? 

De vereniging is gefundeerd door de Noor Abraham Vereide. Na zijn emigratie in 
1935 naar Amerika organiseerde hij succesvolle ontbijtvergaderingen met de 
leiders van het land onder de naam International Council for Christian Leadership, 
ICCL. Later in 1952 is de vereniging overgewaaid naar Europa, waaronder 
Duitsland, Frankrijk, Engeland en Nederland met onze Prinses Wilhelmina als 
ere-Presidente. Voor zover bekend is alleen de vereniging in Nederland nu nog 
actief. 
 

Waar komen de leden tegenwoordig bijeen? 
ICF Nederland telde in 2014 ongeveer 265 leden, verdeeld over 12 afdelingen. Zij 
komen maandelijks bijeen om elkaar te ontmoeten, naar lezingen of redevoeringen te 
luisteren, soms te ontbijten in huiselijke kring of in een restaurant met een diner of 
lunch, maar altijd om elkaar op te bouwen in de christelijke en maatschappelijke 
waarden. Soms worden er sprekers uitgenodigd, soms spreken leden uit de eigen 
kring. 
 

Wat voor leden heeft de vereniging? 
ICL Nederland (later ICF Nederland) is opgericht door en voor leidinggevende 
christenen in diverse sectoren van de maatschappij. Er zijn zowel protestanten als 
katholieken van verschillende kerkverbanden en Joden in de afdelingen aanwezig. 
De mate van kerkelijke meelevendheid is niet zozeer van belang als wel betrokken-
heid op en affiniteit met de christelijke traditie en de vriendschap voor elkaar. 
 

Waar kan informatie worden ingewonnen over lidmaatschap? 
In de verschillende steden van Nederland zijn afdelingen actief. Kijkt u eens op deze 
website en neem vrijblijvend contact op met de secretaris in de stad van uw keuze. 
Ervaar dat u van harte welkom bent voor een wederzijds vrijblijvende kennismaking. 
 

Jelle Feitsma, algemeen secretaris ICF Nederland 
Cliostraat 28-1, 1077 KH Amsterdam, tel.: 020 6797033, GSM 0644430484, e-mail: j.n.feitsma@online.nl 


