
MEDEDELI�GE�
ICF �EDERLA�D

I�TER�ATIO�AL CHRISTIA� FELLOWSHIP
56e jaargang, nr. 2 april 2011

Met duidelijkheid komt moed
Petrus was in enkele dagen een ander mens gewor-
den. Hij had zicht gekregen op zichzelf en op de
toekomst en dat gaf hem moed: with clarity comes
courage!

Zou dat bij ons ook zo werken? Zouden ook wij
moed putten uit helderheid,
ook al is de toekomst niet zo
zonnig? Zou een duidelijk
zicht op onszelf en op de
toekomst ons ook dapper

maken? Dapperheid, één van de deugden van
Aristoteles. Een wijs afgewogen midden tussen
lafheid en overmoed. Een grote deugd wanneer men
die bezit.

Ik denk het wel. Met Gods hulp krijgen we mis-
schien vandaag wel eenzelfde helderheid en moed
als Petrus destijds had. Daarmee kunnen we de hele
wereld aan.

nlangs was ik met onze dochter in New
York. Op zondagmorgen gingen we tradi-
tiegetrouw naar de kerk. Deze zondag naar

de St Thomas Church aan de 5th Avenue. Een
Anglicaanse gemeente, gehuisvest in een groot en
robuust kerkgebouw. Toch viel het kerkgebouw
nauwelijks op, was het bijna ver-
dronken tussen de meer dan
torenhoge wolkenkrabbers van
het Rockefeller Center.
De voorganger hield een preek
over Petrus. Hij werd door de hogepriesters ter ver-
antwoording geroepen toen hij een lamme had
genezen bij de ingang van de tempel (Handelingen 3
en 4). Petrus - eens een lafaard die Jezus verried toen
hij alles nog niet duidelijk zag – was, nu er klaarheid
in zijn leven was gekomen, vol moed. Hij ging de
priesters Annas, Kajafas, Alexander en ‘allen die tot
het hogepriesterlijk geslacht behoorden’ een lesje
lezen. Wat dachten ze wel...

door
Pier Slump

O

Dr. P. Slump is lid van de afdeling Apeldoorn van ICF.

Aline Barnhoorn (1955), secre-
taris van de ICF-afdeling
Utrecht, wordt de landelijke
voorzitter van de International
Christian Fellowship (ICF).
Vanaf het voorjaar van 2012 zal
zij - bij leven en welzijn - als
voorzitter optreden.

De huidige voorzitter, drs. Jane
de Vries-Kottke, treedt na twee
termijnen van drie jaar af.
In het besturenconvent van zater-
dag 9 april stelde Jane de Vries
namens het hoofdbestuur Aline

Barnhoorn als haar opvolgster
voor. De vergadering reageerde
enthousiast. Aan het eind van de
volgende vergadering van het
besturenconvent zal Jane de
Vries de voorzittershamer over-
dragen aan Aline Barnhoorn.
Aline heeft theologie gestudeerd
in Leiden en Groningen. Zij is
maatschappelijk activerings-
werker geweest en pastor bij het
blindeninstituut Bartiméus in
Zeist. Nu is zij luchtmacht-
predikant op de basis Gilze
Rijen. Zij stopt daar in februari

Aline Barnhoorn wordt landelijk ICF-voorzitter

2012 wegens functioneel leef-
tijdsontslag.

Foto: Aline Barnhoorn
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De afdeling Breda van ICF
gaat zich dit jaar, tot oktober,
verdiepen in het laatste bijbel-
boek, Openbaringen. De secre-
taris van de afdeling, Marjolein
Peters-Mathijsen, schrijft
hierover:

Voor menig gelovige is het
boek Openbaringen alles
behalve wat de titel zegt. Een
raadselachtig geschrift
waarmee men vaak niet goed
raad weet. Bovendien wordt
het door sommige groeperin-
gen onterecht gebruikt om het
einde van de wereld te voor-
spellen en het kwaad in onze
tijd te duiden. Dit maakt
‘gewone’ gelovigen soms hui-
verig om zich te verdiepen in
dit boek.
Toch is niet alles even apoca-
lyptisch en visionair. In de
eerste drie hoofdstukken staan
zeven brieven aan de zeven
christelijke gemeenten in
Klein-Azië. De situatie van
deze gemeenten wordt bespro-
ken en ze worden bemoedigd
en worden opgeroepen om vol
te houden in moeilijke tijden.

Tot en met oktober zal in de
afdeling Breda iedere maand
een van deze brieven onder-
werp van gesprek zijn.
Beurtelings leidt een van de
leden de brief kort in en vertelt
wat dit bij hem of haar oproept
en wat dit in deze tijd zou kun-
nen betekenen. Daarna volgt er
een gesprek waarin ieder kan
reageren. Het gaat dus niet om
een theologische uitleg maar
om een gesprek en een geza-
menlijke verdieping in een tijd
waarin geloof en kerk niet
meer vanzelfsprekend zijn.

De afdeling Breda komt bijeen
op iedere eerste donderdag van
de maand, met uitzondering

Religieuze kunst
Apeldoorn - De heer Th.
Krijvenaar, oud-lid van de afde-
ling Apeldoorn (nu woonachtig
in Oosterbeek) hield voor de
ICF Apeldoorn een inleiding met
de titel “Ontwikkeling
religieuze kunst in de 20e eeuw”.
De bijeenkomst was op 18 maart
in De Keizerskroon.
Hilversum - Prof. dr. A. Wessels
besprak de vraag of de geweld-
dadige kant van de drie wereld-
godsdiensten wordt ingegeven
door de drie heilige boeken: de
Thora, het Evangelie en de
Koran.

van juni (2 juni is Hemelvaart,
de bijeenkomst is op 9 juni), in
de maand augustus is er geen
bijeenkomst. Vanaf 17.00 uur is
ieder welkom bij restaurant ‘De
Boschwachter’, Huisdreef 4,
4836 AM Breda. Na inleiding en
gesprek is er een gezamenlijke
maaltijd tot ongeveer 20.00 uur.

Belangstellenden kunnen zich
melden bij de afdelingssecre-
taris, 0162-470324 of
marjolein.peters.mathijsen@pla
net.nl.

Kopij voor Mededelingen graag
naar het persoonlijke e-
mailadres van de redacteur:
henk@glimmerveen.nl.
Via de post naar drs. H.
Glimmerveen, Govert
Flincklaan 9, 1213 E�
Hilversum.
Voor overleg over een eventuele
bijdrage: 035 6210460.

Breda verdiept zich in Openbaringen

’s-Hertogenbosch - Onze samen-
leving is in snel tempo verhard
door taal en gedrag waarmee
mensen elkaar uitsluiten en zelfs
afschrijven. In reactie daarop is
er een groeiend verlangen naar
woorden en daden die
verbindend werken. In dat ver-
band klinkt momenteel het
woord compassie van verschil-
lende kanten. Kort geleden is er
zelfs een Catechismus van de
Compassie uitgekomen.
Dit bracht de ICF-afdeling ’s-
Hertogenbosch ertoe om voor
zijn jaarlijkse publiekslezing
Bart Eigeman uit te nodigen.
Bart Eigeman heeft als theoloog
gewerkt in de samenleving van
de wijk Boschveld. Hij gaf
lessen godsdienst en levens-
beschouwing aan het Pierson-
college en is nu al vele jaren
politicus en bestuurder in Den
Bosch. Hij wilde een lezing
geven onder het motto:
’Sympathie is de roep tot leven’.
Hij zegt daarbij:
“Ik vertel over ontmoetingen die
ik heb – veelal intuïtief – en die
mij ervaringen met compassie
hebben gegeven.
Ik geef aan dat ik meer heb met
het Griekse woord sym-pathiek,
dat staat tegenover apathie, dan

met het woord com-passie.
De connotatie meelijwekkend,
zielig, is een gruwel. Voor mij,
maar ook voor mensen die in een
benarde situatie terecht gekomen
zijn.
Wat ik in ervaringen heb geleerd
en opgedaan, heeft betekenis
voor iedere context, ja ook voor
de politieke waarin ik nu werk-
zaam ben.
Delen van onmacht, pijn en ver-
driet is van belang. Dat staat niet
op zichzelf. Beperkingen zijn
geen eindpunt van handelen, wel
doorgangspunt. Zoeken naar wat
wél kan is perspectiefbiedend,
een appèl om te leven. De roep
om mogelijkheden te benutten,
verantwoordelijk te zijn, is een
leidraad die mij het motto “Steek
liever een kaars op dan de duis-
ternis te vervloeken” heeft
gegeven.”

,,Sympathie is de roep tot leven”
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Belgische Ardennen waar oud-
bisschop Bär verblijft. Dan een
oecumenisch vrouwenklooster
met een protestantse snit bij
Neuchatel in Zwitserland.
Verder in Genève het hoofd-
kwartier van de Wereldraad
van Kerken. Dan gaat de voet-
tocht over de San Bernardino
naar een oecumenisch klooster
bij Turijn. En daarna door de
Povlakte, misschien een stuk
over een oude wandelroute die
loopt van Canterbury naar
Rome, de Francigena.
Afgesproken is dat hun twee
dochters het echtpaar Berflo
eind oktober in Rome komen
ophalen. Die terugreis gaat wel
per vliegtuig.

p zondagmorgen 3 juli
trekken Henk Berflo
en zijn vrouw
Liesbeth in Dorst (bij

Breda) de voordeur achter
zich dicht. Kort voor 1 novem-
ber hopen zij de sleutel weer in
het slot te steken. In de tussen-
liggende vier maanden zijn ze
bij leven en welzijn naar Rome
gewandeld en per vliegtuig
teruggekeerd.

Henk Berflo is een bekende in
ICF-kringen. In 1988 werd hij
lid van de afdeling Breda; in
1989 was hij daar voorzitter. Van
1998 tot 2004 was hij landelijk
ICF-voorzitter; aansluitend ook
nog twee jaar landelijk secre-
taris.
In zijn werkzame leven was hij
in dienst van twee bisdommen.
Eerst was hij vijftien jaar lang
betrokken bij de priesteroplei-
ding en negentien jaar
gedelegeerde voor de oecumene
in het bisdom Breda. De laatste
elf jaar was hij regiocoördinator
in het bisdom Rotterdam. In die
functie spoorde hij parochies aan
tot samenwer-king. Hij was ook
betrokken bij het afstoten van
kerkgebouwen.

Aan dit werkzame leven kwam
per 1 oktober 2010 een eind: in
die maand werd hij 65. Zijn pen-
sionering geeft hem de ruimte
om in de zomer vier maanden op
pad te gaan. Zijn vrouw Liesbeth
heeft die ruimte nog niet: zij
werkt in het onderwijs, bij een
ROC. Maar zij heeft niet alleen
zomervakantie; ze heeft ook
twee maanden onbetaald verlof
kunnen krijgen.

ICF-secretaris
Algemeen secretaris van ICF
Nederland is J.N. Feitsma,
Cliostraat 28-1, 1077 KH
Amsterdam, tel. 020 6797033,
j.n.feitsma@wanadoo.nl.

Op zaterdagavond 2 juli neemt
het echtpaar afscheid van de
parochie waar samenkomst en
mis gebruikelijk zijn op de
zevende dag van de week. De
volgende dag begint de voet-
tocht van ongeveer 1800 kilo-
meter. Henk Berflo ziet dit niet
als een pelgrimage, al is Rome
wel al vele eeuwen een bijzon-
dere stad in de rooms-
katholieke kerk. “We hebben
altijd gewandeld”, zegt Henk:
“in veertig jaar hebben we 25
keer de Nijmeegse vierdaagse
gelopen, vijftig kilometer. Ik
heb altijd al zo’n lange route
willen lopen.”
De wandeltocht is niet precies
uitgestippeld: het echtpaar ziet
elke avond wel waar het neer-
strijkt voor de nacht. De eerste
dag gaat het richting Turnhout
en daarna... Slechts vier sta-
tions moeten echt worden
aangedaan. In de eerste plaats
de abdij van Chevetogne in de

65-jarige ICF’er maakt
voettocht naar Rome

O

De wandelaars Berflo.
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Kandidaten genoeg binnen ICF
om de �ationale Conferentie
van 2012 te organiseren.
Amsterdam, de combinatie van
Breda en Bergen op Zoom en
Den Haag meldden zich aan.
Amsterdam kreeg in het
besturenconvent van zaterdag
10 april verreweg de meeste
steun.
In 2012 bestaat ICF zestig jaar: in
1952 werd de eerste afdeling van
(toen) ICL opgericht, in Den
Haag. Het is de bedoeling dat de
Nationale Conferentie volgend
jaar een extra accent krijgt.
Het hoofdbestuur had de afdelin-
gen gevraagd de vinger op te
steken als zij de organisatie van
het evenement op zich willen
nemen.
In eerste instantie meldden
Amsterdam en de combinatie
Breda/Bergen op Zoom zich. Op
het laatste moment voegde Den
Haag zich bij de gegadigden.
Amsterdam dacht als plek van
samenkomst aan het gebouwen-
complex van de Vrije Universiteit
en aan Amsteltrouw, een profes-
sioneel ingericht gebouw met
directe toegang tot het
Amstelpark. Onderwerp zou kun-
nen zijn: ‘Credo, ik geloof, wat
geloven wij?”
Bergen op Zoom en Breda dach-
ten aan de locatie OLV ter
Duinen, een volksabdij in
Ossendrecht. Den Haag dacht aan
het Spherium, een professionle
locatie bij het Malieveld.
Uit de vergadering kwam nog de
spijtbetuiging dat we geen afde-
ling in Noordwijk hebben. In die
plaats werd immers in 1952 het
eerste internationale ICL-congres
gehouden. Daarbij was prinses
Wilhelmina intensief betrokken.
Een peiling wees uit dat in het
besturenconvent duidelijk de
voorkeur uitging naar
Amsterdam. Het thema zou de
oecumene kunnen zijn.

Steun voor werk in
crisisgebieden neemt af
Utrecht - Vrijdag 4 februari kwam
de afdeling Utrecht bijeen in Huize
Molenaar. Gast was Evert van
Bodegom, coördinator Noodhulp
bij ICCO en Kerk in Actie en
betrokken bij Noord Afghanistan.
Hij stelde zichzelf als volgt voor:
“De titel van mijn bijdrage is
“Werken met lokale organisaties in
crisisgebieden. Ik heb een tijd
overzee gewerkt in Mozambique,
Cambodia, Kenya en ben daarna
regelmatig in o.a. Rwanda,
Burundi, Aghanistan en Iran
geweest.” Hij sprak over het
werken met lokale organisaties, de
rol van de media, de politiek, de
‘lokale helden’, Hij constateerde
dat de steun voor het werk
afneemt, hier en ook overzee.

�ationale lustrumconferentie in 2012 in Amsterdam

Energie nu en in
de toekomst
Den Haag - Op woensdag 20
april spreekt Kees de Groot
(echtgenoot van ICF-lid Julie de
Groot-Boodt) voor de afdeling
Den Haag over ‘Energie nu en in
de toekomst”. Vanaf 12.00 uur in
de Kloosterkerk.

Een maand eerder, op 16 maart,
aprak Mieke Speckens voor de
afdeling Den Haag over ‘de
woestijnvaders’: het begin van
het kloosterleven; bronnen
waaruit we nog altijd kunnen
putten voor onze hedendaagse
spiritualiteit.

Over de ‘verloren bijbel’ sprak
Jan Willem Eggink op 16 febru-
ari voor dezelfde afdeling. “Er
zijn veel geschriften uit de
vroegste periode van de Kerk die
niet in de officiële canon van de
bijbel zijn opgenomen”, stond in
de uitnodiging. “Daardoor is
veel boeiend gedachtegoed uit
de vroege Kerk, vaak afwijkend
van wat we in de bijbel lezen,
vergeten geraakt en onbekend
gebleven. “Is dat te betreuren?”

Het besturenconvent, op zaterdag 9 april bijeen in Utrecht.
Onder: voorzitter Jane de Vries.


