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Gelukkig... een nieuw jaar
over gaan.
Theo Korteweg schreef ooit een boek over de sym-
boliek van elk levensjaar. Een mooi boek om te
geven aan jarigen… Hij schrijft dat in het Chinese
Taoisme men zich pas geheel kan wijden aan het
allerhoogste wanneer men de 60 nadert. De oude

Grieken noemden 60 de leef-
tijd van de filosoof. De mens
die zoekt naar de diepste
betekenis van de dingen en de
fundamentele waarden.

Ik weet niet of de vraag wie
Jezus is, geschikt is om in een
ICF-lezing te worden behan-
deld. Dat is de eeuwen door al
door zoveel geleerde mensen
geprobeerd, maar ik heb
eerlijk gezegd niet de indruk
dat wij daar nu zo heel erg veel

wijzer door zijn geworden. Iedere tijd kent immers
zijn eigen beeld van Christus. Toch is de vraag naar
Jezus via Mededelingen op onze tafels terecht-
gekomen en heeft hier en daar voor veel (hopelijk
goede) gesprekken gezorgd. Het is naar mijn mening
wel een van de betere vragen die we ons kunnen
stellen. Veel beter dan welke zorgverzekering we dit
jaar zullen uitkiezen of welke risico’s we nu weer op
de beurs zullen gaan lopen.
Ik constateer dus dat de ICF - bijna - de leeftijd van
de filosoof heeft bereikt en dat het goed is om ons
aan de/het Allerhoogste te wijden. In verbondenheid
en vriendschap. En met respect voor de diversiteit
die we in ons midden mogen koesteren als iets kost-
baars.

Gelukkig! Een nieuw jaar! Met hopelijk heil en
zegen voor ons allemaal!

ELUKKIG! �IEUW JAAR! De oude-
jaarsgekte is tenminste weer voorbij.
Het scheelde niet veel of ik was

omgekomen in alle jaaroverzichten, prijsuitreikin-
gen voor de …. van het jaar en conferences van
cabaretiers die probeerden ons aan het lachen te
maken over de wereld waarin
wij leven.
Aan mij is zoveel mediageweld
niet besteed. Ik vind het al gauw
te veel van het goede. Bij mij
slaat de grote ver-Veling al gauw
toe, ook bij het zoveelste tafelge-
sprek met deskundigen, of nog
erger, de terugblikken op vijf
jaar eerder gehouden tafelge-
sprekken met deskundigen. En
dan heb ik het nog niet eens over
de reclames voor zorgverze-
keringen die ons om de oren
vliegen.
Als ik de tv aan doe, valt mij op dat het steeds moei-
lijker wordt om te midden van al dat gedoe nog iets
van het christelijke geloof te ontdekken. Daarvoor
moet je echt op zoek gaan in de gids. Al kan ik een
evenement als ‘Serious Request’, dat zich in de
week voor kerst afspeelt, niet los zien van een
eeuwenlange christelijke traditie, daar worden geen
woorden meer aan gegeven. En het verhaal van de
geboorte van het Christuskind wordt overschreeuwd
door rondvliegende rendieren en lallende rood-witte
kabouters met bellen. Hohoho!

Gelukkig gaat het in de ICF niet zo schreeuwerig
toe. Wij zijn niet zo mediageniek, maar vieren dit
jaar gepast ons 60-jarig jubileum, met een boek en
goede sprekers op een landelijke bijeenkomst. Geen
glitter en glamour, maar lezingen die echt ergens

door

Aline Barnhoorn

G

Ds. Aline Barnhoorn is voorzitter van het landelijke bestuur van ICF.
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De hartenkreet van Ineke
Ludikhuize in ICF’s Mededelin-
gen van juli over Jezus laat me
niet los. Ik vond die tekst
schokkend, vooral het einde en de
titel, maar die was voor tweeërlei
uitleg vatbaar. De reacties waren
allemaal afwijzend, gingen echter
op de inhoud niet in. Dat vond ik
jammer. Daarom wil ik daartoe
een poging doen. Ik kreeg in die
zelfde tijd als vakantielectuur een
boek in handen, dat me ongemeen
boeide, nl. van dr. J.C. den Heyer:
“Opnieuw: Wie is Jezus? Balans
van 150 jaar onderzoek naar
Jezus”, 1997. Den Heyer, inmid-
dels emeritus hoogleraar in
Kampen, waarschuwt er her-
haaldelijk voor dat wij naar Jezus
niet moeten kijken met de ogen
van deze tijd, vanuit de wereld
waarin wij leven. Daarmee wordt
aan Jezus geen recht gedaan.
Jezus was een Joodse man, die
geleefd heeft, rondgelopen en
gepredikt in Palestina en daar
gestorven is aan een Kruis. Hij
was gevormd door de
omstandigheden en het denken
van de Joodse samenleving onder
de Romeinse bezetting. Van gei-
tenwollen sokken en revoluties
heeft hij geen weet. Den Heyer
begint vaak zijn hoofdstukken
met de vraag: “Wie is Jezus” en
dat geeft die vraag een grote
pregnantie met door de tijden
heen verschillende antwoorden.
Natuurlijk moeten wij ons die

vraag ook stellen, zoals Ineke
deed. Ik wil proberen een ant-
woord te formuleren,zoals ik het
deed tijdens onze bijeenkomst in
november: ik geloof in Jezus door
zijn woorden en daden, door de
lange traditie van het
Christendom, de wolk van getui-
gen, die ons omringt. Ik geloof
dat hij door God gezonden is
vervuld van Gods Geest van
Liefde, om ons, de mensheid
duidelijk te maken hoe we in de
wereld zouden kunnen leven in
vrede en solidariteit. Hij heeft ons
Gods Liefde voorgeleefd en wil
ook ons vanuit Liefde leren leven

zodat we zijn boodschap kunnen
waarmaken. Dan zou het
“Koninkrijk der Hemelen” hier
op aarde verwezenlijkt kunnen
worden.
Terwijl ik dit schrijf, voel ik hoe
ver we daar nog van af zijn. Maar
we moeten en mogen de Hoop
levend houden, ook al omdat hier
en daar glimpen van dat
Koninkrijk te ontwaren zijn.
Ik hoop dat er meer ICF-leden
zijn, die zich rekenschap willen
geven van hun eigen antwoord op
die vraag.

Marianne Struik-van Schelven
lid ICF Amsterdam

‘We moeten en mogen de hoop levend houden’

ICF’s afdeling ‘s-Hertogenbosch maakte in oktober een excursie naar
Rome. Daar ontmoetten zij Henk Berflo, lid van ICF Breda, die met
zijn vrouw naar Rome was gewandeld. We berichtten daar eerder
over. Henk van Tilburg uit ‘s-Hertogenbosch schreef een zeer uitvoe-
rig verslag van de reis naar Rome. �u we Mededelingen digitaal ver-
spreiden, is het simpel om pagina’s toe te voegen. Dat hebben we dus
gedaan: het verhaal van Henk van Tilburg staat op de pagina’s 5 en
6. Foto: Henk Berflo krijgt in de Kerk der Friezen een oorkonde.

“Jezus... wat moeilijk” stond er boven de co-
lumn op de voorpagina van Mededelingen van
juli 2011. Het stukje was geschreven door Ineke
Ludikhuize, voorzitter van de afdeling Utrecht
van ICF. Onze vriendin Ineke had moeite met
‘een wereld aan Jezusbeelden’ die eeuwenlang
nadenken heeft opgeleverd. “Ik vind het de laat-
ste tijd te rommelig worden in m’n hoofd. Van
Jezus krijg ik reuze stress. Ik heb besloten dat ik
maar eens een tijdje helemaal niets vind van

Jezus”, zo sloot zij het stukje af.
Kan zo’n stukje wel, pal onder de woorden
‘Christian Fellowship’? �a enig wikken en
wegen besloot ik als eindredacteur de tekst te
plaatsen, met een verzoek om desgewenst te rea-
geren.
In de afdeling Amsterdam van ICF is een
bijeenkomst aan deze tekst gewijd, ingeleid door
Marianne Struik-van Schelven. Zij schreef ook een
reactie voor Mededelingen.
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Theologische Universiteit
Kampen op een proefschrift over
“Kerk als sacramentum, de rol
van de sacramentale ecclesiologie
tijdens Vatecanum II”.
Van 1989 tot heden is hij
predikant in algemene dienst van
de Gereformeerde Kerken in
Nederland resp. de PKN
(Protestantse Kerk Nederland).

Hij is hoogleraar kerkrecht en
oecumene aan de Theologische
Universiteit Kampen. Verder was
hij lid van “Theologische consul-
taties van de Raad van Kerken in
Nederland en Middle East
Council of Churches” in 1992 te
Limassol, in 1995 in Oegstgeest
en in 1999 te Amman; voorts lid
van “Bilaterale dialoog van de
World Alliance of Reformed
Churches met de Rooms
Katholieke Kerk”.

Op 12 mei zien we elkaar in Amsterdam

Prof. dr. Peter J.A. Nissen
(Swalmen, 1957) promoveerde in
1988 aan de Katholieke
Universiteit Amsterdam op een
dissertatie handelend over enkele
katholieke geschriften uit de
zestiende eeuw tegen de
(weder)dopers. Sinds 2009 is hij
hoogleraar cultuurgeschiedenis
van de religiositeit aan de
Radbout Universiteit Nijmegen.

Prof. Nissen is namens de
Pauselijke Raad voor de
bevordering van de Eenheid der
Christenen te Rome lid van de
katholieke delegatie in de interna-
tionale oecumenische dialoog
tussen rooms-katholieken en
doopsgezinden. Met enige regel-
maat gaat prof. Nissen voor in
vieringen in de Effathaparochie
en de Studentenklerk in
Nijmegen.

Tijdens de vergadering van ICF’s
Besturenconvent op 7 april 2011
is besloten dat de Nationale
Conferentie 2012 zal worden
georganiseerd door de afdeling
Amsterdam. Gezien het bijzon-
dere karakter van deze
bijeenkomst (het zestigjarig
bestaan van ICL/ICF) heeft het
Besturenconvent daarbij de wens
geuit een suggestie te mogen doen
ten aanzien van het thema voor
deze jubileummanifestatie; het
Besturenconvent heeft daarop het
volgende onderwerp bepaald:
“Zestig jaar ICL / ICF en
Oecumene”.

De afdeling Amsterdam onder
voorzitterschap van Henk P.J. van
Bueren heeft zich inmiddels
beraden op de programmering
voor deze dag rond dit thema.

Voor de ochtendbijeenkomst zijn
inmiddels twee prominente spre-
kers op het gebied van oecumene
uitgenodigd, namelijk prof. dr.
Leo J. Koffeman die de geschiede-
nis van de oecumenische bewe-
ging zal schetsen en prof. dr. Peter
J.A. Nissen (zelf lid van de ICF-
afdeling ’s-Hertogenbosch), die
zal spreken over de relatie tussen
ICL/ICF en de oecumene.

Ter kennismaking met deze beide
sprekers geven we hier enkele
informatieve personalia weer.

Prof. dr. Leo J. Koffeman
(Amsterdam, 1948) promoveerde
in 1986 aan de Johannes Calvijn
Academie, verbonden aan de

Boven: prof. �issen;
links: prof. Koffeman

estig jaar ICL/ICF en oecumene. Dat is het thema van de �ationale
Conferentie 2012. Het twaalfde lustrum van ICFwordt op zaterdag 12 mei
van dit jaar gevierd in Amsterdam. De verwachting is dat zeer vele leden

van de verschillende afdelingen van ICF de feestelijke lustrummanifestatie zullen
bijwonen.

Z



ICF-Mededelingen januari 2012 pagina 4

Adriaan Plomp
1933 - 2011
Als ICF-ers van afdeling
Hilversum waren wij op 14
december samen voor een
met muziek omlijste
adventsviering, waarbij als
thema "Jozefs dromen"
gekozen was. We hoorden dat
Henny Plomp, die als lid van
de programmacommissie de
avond mede had voorbereid,
helaas niet kon komen omdat
het zeer slecht ging met haar
man, onze vriend Adriaan.
Intens contrast van naderend
afscheid en medeleven ener-
zijds, met adventsverwach-
ting anderzijds.
Op de vrijdag voor Kerstmis
werd de afscheidsdienst voor
Adriaan gehouden in de oud-
katholieke Sint-Vituskerk.
"Alles heeft zijn eigen tijd"
[Pred. 3] ging als rode draad
door de dienst heen.
Adriaan, die als beleg-
gingsadviseur werkzaam was
geweest, en Henny kenden
elkaar via de Bank al jaren als
collega's, toen na een receptie
het vuurtje ging branden.
Zoals Adriaan bij gelegen-
heid van hun 30-jarig

In memoriam
huwelijk opmerkte, inmiddels
waren zij een "haast klassiek
bankstel".
Naast mooie tijden waren er in
hun leven perioden van grote
zorg, waarin Adriaan diverse
keren ernstige ziekten suc-
cesvol heeft bevochten.
Toen sloeg de progressieve
spierziekte ALS toe. En tijd,
tijd zoals reeds verwoord in
Prediker, begon een heel be-
langrijke rol te spelen. Adriaan
is met veel moed met de
beperkingen van zijn ziek-
te omgegaan, wat hem -
gecombineerd met zijn fijn
gevoel voor humor - altijd tot
prettig gezelschap maakte.
De tijd tot 5 maart 2012, wan-
neer hun enige zoon hoopt te
promoveren, is Adriaan niet
meer gegeven. Wel heeft hij
zich in deze komende pro-
motie nog met trots kun-
nen verheugen.
"Er is een tijd om te ontvangen
en een tijd om afstand te doen".
Mensen, ook wij, zullen ieder
op onze eigen manier, hier-
mee moeten leren omgaan.
Als ICF Hilversum her-
denken wij Adriaan
met vriendschap en respect en
wij wensen Henny en hun zoon
veel kracht toe..

Maria Blom-Blokland

Adriaan Plomp

Johanna Maria (roepnaam:
Hans) Zellenrath-Bosch

Hoewel haar gezondheid al
geruime tijd te wensen overliet,
kwam het bericht dat Hans op
19 november was overleden
voor ons, leden van de afdeling
Hilversum, toch als een don-
derslag bij heldere hemel. Hoe
dapper was zij toen haar
echtgenoot Dick afgelopen
zomer een ingrijpende operatie
moest ondergaan en zij hem
daarbij moest ondersteunen tij-
dens het herstelproces.
Hans, evenals Dick afkomstig
uit Rotterdam, heeft tijdens
haar leven veel liefde en
warmte gegeven, ook toen zij
als doktersvrouw in Haarlem
niet alleen Dick assisteerde in
zijn drukke praktijk, maar ook
waar dat nodig was troost en
bemoediging schonk aan de
mensen om hen heen. Met haar
twinkelende ogen en haar
innemende glimlach trad zij
ook ons, haar vrienden van
ICF, steeds met hartelijkheid
tegemoet.
Tijdens de kerkelijke uitvaart-
plechtigheid op 25 november
kwam naar voren het nooit
aflatende verdriet dat Hans en
Dick in 1984 overkwam toen
zij hun oudste zoon Derkjan na
een fatale ziekte moesten gaan
missen. Lang heeft Hans
geworsteld met de vraag naar
het WAAROM. Volgens één
van de predikanten een vraag,
die in het indrukwekkende le-
venstestament dat Hans ons
heeft nagelaten, terecht mocht
worden gesteld.
ICF-Hilversum herdenkt Hans
met eerbied en dankbaarheid
voor alles wat zij voor ons
heeft betekend.

Karel de Groot

Hans Zellenrath
1931 - 2011



de Friezenkerk was een gezellig
gebeuren van onverwachte ont-
moetingen met andere Rome-
reizigers uit Nederland. Na de
Angelustoespraak van de paus
voor een grote schare pelgrims
op het Sint Pietersplein en de
lunch in een Vaticaans restau-
rant startten wij onze middag-
wandeling vanaf de Engelen-
burcht. Onze wandeling voerde
ons langs de Kerk van de
Oratorianen. De Oratorianen
vormden een vernieuwingsbe-
weging in de 16de eeuw in het
kader van de contrareformatie.
Ook bijzonder is de Santa Maria
dell'Anima, een van de vele
middeleeuwse stichtingen voor
pelgrims in Rome. Dit pel-
grimshospitaal is opgericht door
Jan en Katrijn Peters uit
Dordrecht, waarschijnlijk in
1350, ter gelegenheid van het
Jubeljaar. Sinds 1998 woont er
weer een Nederlands priester in
dit huis, Antoine Bodar.
In de kerk van Santa Maria dell
Anima bevindt zich het graf-
monument van de enige
Nederlandse paus, Adrianus VI.
Adrianus VI kwam oorspronke-
lijk uit Mierlo. Hij werd profes-
sor in Leuven en was de oplei-
der van keizer Karel de Vijfde.
Hij verbleef in Spanje toen hij
tot Paus gekozen werd. Hij heeft
veel tegenwerking gehad in het
Vaticaan. Zijn levensstijl paste
niet bij de Italiaanse cultuur. Hij
is een onnatuurlijke dood
gestorven. Dit grafmonument is
er gekomen dankzij de
Brabantse kardinaal Willem van
Encken-voirt.
Op maandag 17 oktober 2011
brachten wij een bezoek aan de
joodse wijk en kregen wij een
rondleiding in de Grote
Synagoge van Rome. De joodse
gemeenschap van Rome gaat
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Op zaterdag 15 oktober
vertrokken wij vanaf vliegveld
Eindhoven naar Rome waar wij
landden op de luchthaven
Ciampino. Per bus werden we
vervoerd naar ons hotel: Domus
Sessoriana aan de Piazza Sante
Croce in Gerusalemme 10. Dit
hotel is gevestigd in een oud
kloostergebouw waar de Basiliek
Sante Croce in Grusalemme deel
van uit maakt. In deze kerk wor-
den vele relieken bewaard die
door pelgrims uit het Heilige
Land zijn meegenomen, in navol-
ging van Helena, de moeder van
keizer Constantijn die stukken
van het Heilig Kruis heeft
meegenomen uit Jeruzalem. Haar
zoon Constantijn liet zich dopen
op zijn sterfbed en had het chris-
telijk geloof tot de godsdienst van
het Romeinse Rijk verklaard.
Vanaf het terras van de Domus
Sessoriana konden wij genieten
van een mooi uitzicht op de
basiliek van St. Jan van
Lateranen, en de tuinen van Santa
Croce in Gerusalemme. Op het
plein voor ons hotel was een ten-
tenkamp van de Occupy-bewe-
ging, die demonstreert tegen de
rol van de grote banken in de
wereld, en tegen de politici die
niet bij machte en zelfs onwillig
zijn om rechtvaardige structuren
op te bouwen. Ondanks de strijd-
vaardige presentie van de politie
in de stad gedroegen de mensen
bij ons hotel zich vredig. In de
laatste nacht van ons verblijf in
Rome, toen het weer na vijf
prachtige dagen plotseling
omsloeg en zware onweersbuien
zorgden voor een ware zondvloed

en de tentjes wegspoelden,
ontvingen zij gastvrijheid in de
hal van ons hotel en in het voor-
portaal van de kerk, waar ook wij
ons heil moesten zoeken omdat in
de kelders de ontbijtzaal blank
stond. Zo zou het noodweer ons
aan het einde van onze reis met
de Occupy-beweging verbroe-
deren.
Op zondag 16 oktober 2011 gin-
gen wij .per metro naar
Vaticaanstad, waar wij de
Nederlandstalige kerkdienst
meemaakten in de Kerk van de
Friezen. Een rooms-katholiek
koor uit Lemelerveld werkte mee
aan de dienst. De lezingen vol-
gens het oecumenisch leesroos-
ter: Jesaja 45: 1-7 (in het Fries
gelezen) en Matteus 22: 15-22:
Uitleg over “Geef de keizer wat
des keizers is en Gode wat Gods
is”. Kern: betaal de keizer met de
munt waar zijn beeld op staat en
betaal God met datgene waar zijn
beeld op staat, dat ben je zelf
want jij bent naar zijn beeld
geschapen. Opdracht tot navol-
ging van Christus als beelddrager
Gods. Er is een vanzelfsprekende
gastvrijheid voor ieder die aan-
wezig was om deel te nemen aan
de eucharistie. Maar bij het bin-
nenkomen in de kerk was er nog
een bijzondere verrassing: Henk
Berflo uit Breda, oud landelijk
voorzitter ICF, had, met zijn
vrouw, de voetreis van Breda naar
Rome voltooid en zij kregen aan
het einde van de viering een
oorkonde. Wij hebben het echt-
paar Berflo van harte gefelici-
teerd met hun grandioze prestatie.
Het gezamenlijk koffiedrinken in

Van 15 tot 20 oktober 2011 maakte de ICF-afdeling ’s-Her-
togenbosch met een groep van 17 personen een reis naar
Rome, onder leiding van ICF-lid prof. dr. Peter �issen,
hoogleraar cultuurgeschiedenis van de religiositeit in de
Faculteit der Religiewetenschappen aan de Radboud
Universiteit in �ijmegen. Henk van Tilburg vertelt.

ICF ’s-Hertogenbosch naar gastvrij Rome

Lees verder op pagina 6



ICF-Mededelingen januari 2012 pagina 6

terug tot de 2de eeuw voor
Christus. In die tijd kwamen veel
Joden naar Rome. Hun aantal
steeg gedurende de volgende
eeuwen als gevolg van het toene-
mend handelsverkeer rond de
Middellandse Zee. Ook werden
er in de eerste eeuwen grote aan-
tallen Joden als slaven naar Rome
gebracht naar aanleiding van de
Joods-Romeinse oorlogen in
Judea 63 tot 135 na Christus. De
huidige synagoge werd gebouwd
kort na de eenwording van Italië
in 1870, toen het Koninkrijk
Italië ontstond. Het Romeinse
Ghetto werd gesloopt en aan de
Joden werd het recht van burger-
schap toegekend. Op 13 april
1986 bracht paus Johannes
Paulus II een onverwacht bezoek
aan de Grote Synagoge.
Ons programma eindigde die dag
in de kerk Santa Maria in
Trastevere, waar wij een indruk-
wekkende vesperviering mee-
maakten in een volle kerk met
veel jonge mensen van de
Sant’Egidiogemeenschap. Dit is
een beweging die ontstond in de
jaren ’60 van de vorige eeuw
onder studenten. Deze beweging
die zijn basis heeft in de Sint
Egidiokerk in deze wijk, richt
zich op spirituele vernieuwing en
humanitaire zorg. Een sympa-
thieke beweging met een open
karakter, waarbij de ontmoeting
tussen mensen met zorg en aan-
dacht wordt beoefend. Dat was
merkbaar in de sfeer.
Op dinsdag 18 oktober kregen wij
een rondleiding in de Scavi
(opgravingen onder het Vaticaan).
Ook gingen wij op bezoek bij de
Pauselijke Raad voor de Eenheid
van de Christenen, waar wij ont-
vangen werden door Father dr.
Gregory Fairbanks. Hij was geïn-
teresseerd in de ontstaans-
geschiedenis en internationale
ontwikkeling van de ICF. Maar dr

Fairbanks maakte ons ook
duidelijk dat het teruggrijpen op
de oecumenische euforie van de
jaren 60 van de vorige eeuw niet
realistisch is. Realistische oecu-
mene moet volgens Fairbanks
plaats vinden op basis van een
open dialoog over de inhoud van
het geloof. Dat er spanning zit
tussen de oecumenische praktijk
aan de basis en de genoemde
dialoog was ook voor dr.
Fairbanks duidelijk.
’s Middags hadden wij een ont-
vangst in de Theologische
Faculteit van de Waldenzen, vlak
bij de Engelenburcht. Professor
Lothar Vogel hield een uitste-
kende inleiding over de geschie-
denis van de Waldenzen in Italië.
De beweging van de Waldenzen
ontstond in 1175 ten oosten van
de Franse stad Albi. De Lyonese
koopman, Petrus Waldo (of
Waldus, ook Valdez) las in het
evangelie volgens Mattheus
19:21 dat Jezus een rijke jonge-
man opdraagt al zijn bezit te
verkopen ten bate van de armen.
Waldo raakte hiervan zo onder de
indruk dat hij besloot dit voor-
beeld te volgen. Hij gaf zijn bezit
aan de armen en ging prediken.
In de zestiende eeuw sloot een
deel van de Waldenzen zich aan
bij de Zwitserse protestanten.
Waldenzen werd de naam voor
protestanten in Noord-Italië.
Degenen die zich niet integreer-
den, bleven gediscrimineerd. Pas
in 1848 kregen ze hun burger-
rechten terug. Tegenwoordig
leven de meeste Waldenzen in
Italië (circa 22.000) en in Uru-
guay (circa 15.000). De relaties
met het Vaticaan zijn goed.
Op woensdag 19 oktober waren
wij aangemeld voor de algemene
audiëntie van de Paus op het Sint
Pietersplein. Tussen duizenden
mensen uit de hele wereld klonk
het welkom aan de studenten-
groep uit Nijmegen, want zo
waren wij aangemeld en zo

Bezoek aan de paus en aan de Waldenzen
voelden wij ons ook op deze
studiereis, dus wij herdoopten
onze groep met de naam: “De
eeuwige studenten uit Den
Bosch”.
’s Middags gingen wij onder-
gronds in de catacomben van
Priscilla, een van de oude
begraafplaatsen uit de eerste
eeuwen, waar indrukwekkende
symbolen te zien zijn uit het
vroege christendom van de eerste
eeuwen. Het ICHTHUS-credo,
het opstandingsmotief in de duif
met het takje en Jona in de
walvis. Eeuwenoude tekenen van
hoop en geloof, waarmee wij ons
verbonden voelen.
Bij het vallen van de avond wan-
delden we langs Santa Sabina
naar het klooster van de Bene-
dicti-nen, waar wij de vespers
meevierden met de broeders.
Terug in Domus Sessoriana
kondigde zich de weersverander-
ing aan met de eerste bliksemflit-
sen en regendruppels. Die nacht
volgde er een wolkbreuk met
wateroverlast en een geïmpro-
viseerd ontbijt, maar ook een bij-
zondere gemoedelijke sfeer met
gasten van overal. In de regen
verlieten wij Rome, vol goede
herinneringen. Daar konden wij
mee thuiskomen.

Henk van Tilburg

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.

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.
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