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De nieuwe versie 

van ICF-mededelingen  
ligt voor u. Een wat kortere 

versie. Mededelingen is deze 

keer grotendeels gewijd aan 

de komende Nationale 

Conferentie, die op zaterdag 

7 april gehouden wordt in 

Roosendaal. In dit nummer 

vindt u alles wat de afdeling 

Bergen op Zoom voor de 

conferentie bezoekers voor u 

in petto heeft.  

 

Daarnaast vindt u hierin een 

verslag van de lezing die Jan 

Bouwmans, oud journalist en 

lid van de afdeling Breda, op 

donderdagmiddag 1 februari 

gehouden heeft. Het is een 

heldere uiteenzetting over 

een onlangs verschenen 

boek van de Amerikaanse 

godsdienstfilosoof John D. 

Caputo, dat de enigmatische 

titel Hopeloos Hoopvol 

draagt.  

 

Helaas heeft een interview 

met een gewaardeerd lid van 

de Hilversumse ICF-afdeling 

niet door kunnen gaan. 

Betty van Mazijk heeft door  

 

 

 

 

 

een ongelukkige val een 

nare hersenschudding 

opgelopen. Vanwege haar 

hoge leeftijd van ca. 95 jaar 

moest zij nu afzien van een 

gesprek. Wij wensen haar 

een spoedig herstel toe. 

 

Graag doe ik vanuit de 

redactie opnieuw een 

oproep om Mededelingen te 

vullen met berichten uit de 

verschillende afdelingen. 

 

HH 

 

Uitnodiging voor de 

Nationale Conferentie 
van de ICF op zaterdag 7 

april 2018 te Roosendaal 

Geachte leden van de ICF 

Nederland. De ICF Afdeling 

Bergen op Zoom e.o. heeft 

het genoegen u uit te 

nodigen voor de Nationale 

Conferentie 2018. 
 

De Afdeling heeft twee 

sprekers bereid gevonden 

een inleiding te houden over 

een zeer actueel thema. Het 

gehele dagprogramma vindt  

 

 

 

 

u terug op de website: 

www.icfnederland.nl 

De conferentie wordt 

gehouden in Roosendaal, de 

stad, die dit jaar haar 750 

jarig bestaan viert.  

 

De locatie is een zaal in 

Schouwburg de Kring. Na 

een recente verbouwing is er 

een unieke verbinding met 

MuseumTongerlohuys waar 

de bijzondere tentoonstelling  

“ Amsterdamse School in 

West-Brabant; Bouwen met 

(architect) Jac. Hurks “ is 

ingericht. 

 

 

RELIGIE EN GEWELD 

is het thema van de dag. 

Oorlogen maken onderdeel 

uit van de menselijke 

geschiedenis. Zolang er 

mensen zijn, zijn er 

conflicten en oorlogen. Wij 

ervaren dat ook nu in onze 

tijd. De Global Peace Index 

(2016) meldt dat we tien 

jaar geleden dichter bij 

wereldvrede waren 

dan in de tegenwoordige 

tijd. De conflicten in het 

Midden-Oosten, de 

vluchtelingencrisis, 



pag. 2,  ICF-Mededelingen, februari 2018 
 

toegenomen nucleaire 

dreiging en een groter aantal 

terreuraanslagen maken de 

wereld van vandaag minder 

vreedzaam. 

 

Opvallend is dat de 

‘vredesongelijkheid’ groter is 

geworden. De landen waar 

vrede is, zijn nog stabieler 

geworden, terwijl de situatie 

in oorlogsgebieden 

verslechtert. Dat komt 

omdat het ons niet lukt 

langlopende conflicten op te 

lossen. Evenzeer als er in 

verleden en heden met een 

beschuldigende vinger is 

gewezen naar de religies als 

bron en oorzaak van geweld, 

hebben alle religieuze 

tradities zich vanuit het 

geloof uitgesproken, over 

geweld en oorlog en vrede. 

 

Sprekers op deze dag zijn: 

 

Prof. Dr. Fred van Iersel, 
bijzonder hoogleraar 

geestelijke verzorging bij de 

Krijgsmacht. Hij zal vanuit 

bijbel-theologische notities 

ingaan op de katholieke 

sociale leer met betrekking 

tot oorlog geweld en vrede. 

 

Ds. Karin van den Broeke, 
lid van het uitvoerend 

comité van de Wereldraad 

van Kerken, zal ingaan op 

uitgesproken statements van 

de Wereldraad met 

betrekking tot oorlog en 

vrede en hoe de Raad 

daaraan daadwerkelijk 

gestalte geeft. 

 

Praktische informatie 

Dagprogramma:  
De informatie van het 

gehele programma vindt u 

op de website: 

www.icfnederland.nl 

Datum: zaterdag 7 april van 

10.30 – 17.00 uur 

Locatie: Schouwburg de 

Kring, Kerkstraat 1, 4701 HT 

Roosendaal tel. 0165 555 

555 

 

 

 

Telefoonnummer secretaris 

ICF Bergen op Zoom 

06-42118775 ( voor 

bijzondere situaties) 

 

Routebeschrijving: 
Algemeen: Volg in 

Roosendaal de blauwe 

aanwijzingsborden Politie 

Team Centrum. 

Let op! De Kerkstraat is voor 

autoverkeer gesloten. De 

Kring is met de auto 

uitsluitend bereikbaar via de 

Nieuwstraat. Bij gebruik van 

je navigatiesysteem toets in: 

Nieuwstraat in Roosendaal.  

 

Vanuit Breda: A58 

(Breda-Vlissingen), afslag 

Roosendaal, vervolgens 

rechtsaf (Antwerpseweg, 

richting centrum), bij 

verkeerslichten aan 

T-splitsing linksaf (Laan van 

België), daarna op de 

rotonde rechtsaf 

(Nispensestraat). De 

Nispensestraat gaat ter 

hoogte van de Nieuwe Markt 

over in de Burgemeester 

Prinsensingel, vervolgens 

linksaf Nieuwstraat. 

Aan het einde van de straat 

is parkeergarage de 

Biggelaar, (navigatie : 

Nieuwstraat ) 

 

Schouwburg De Kring 

bevindt zich aan de 

rechterkant. Dagkaart € 9,- 

Vanuit Bergen op Zoom: A58 

(Vlissingen-Breda), afrit 

Roosendaal, linksaf onder 

viaduct Antwerpseweg 

richting centrum. Zie verder 

hierboven. 

 

Vanuit Rotterdam: Na 

Moerdijkbrug afslag A17 

(richting Roosendaal), bij 

Roosendaal borden 

richting Breda (A 58) 

aanhouden, op A58 afrit 

Roosendaal, linksaf onder 

viaduct Antwerpseweg 

richting centrum. Zie verder 

hierboven. 

 

Vanaf station Roosendaal: 

Ongeveer 10-15 minuten 

lopen: Stationsplein 

oversteken, richting centrum 

(Brugstraat), dan rechtsaf, 

Burgemeester Prinsensingel, 

na 350 meter rechtsaf 

(Molenstraat), 1e straat links 

(Kerkstraat). De Kring zie je 

aan de linkerkant. 

 

Aanmelding en kosten: 
De kosten zijn € 50, - per 

persoon. Inclusief koffie en 

lunch. Bij aanmelding na 30 

maart € 55,-. 

Aanmelding uitsluitend via 

het formulier op de website 

www.icfnederland.nl 

Wanneer u gebruik wilt 

maken van een goedkoper 

parkeerterrein in de buurt 

kunt u dit aangeven op het 

formulier en wij mailen u 

dan nadere informatie. 
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Informatie over de sprekers 

 

 

Prof. dr. Fred van Iersel is 
bijzonder hoogleraar 

geestelijke verzorging bij de 

Krijgsmacht in 

Tilburg. Professor voor 

sociale encyclieken aan het 

Internationaal Instituut 

Canon Triest te Gent (B) 

alsook docent bijzondere 

moraaltheologie bij Fontys 

Hogeschool te Utrecht. 

 

 

Mevr. Ds. Karin van den 

Broeke is predikant van de 

protestantse gemeente De 

Ontmoeting Noord-Beveland. 

Zij is tot maart 2018 preses 

van de synode van de 

Protestantse Kerk in 

Nederland en lid van het 

uitvoerend comité van de 

Wereldraad van Kerken.

 

Dagprogrammma

Nationale conferentie 
2018 Roosendaal 
 
zaterdag 7 april 2018 

Schouwburg de Kring, 

Kerkstraat 1, Roosendaal 

THEMA:  

RELIGIE EN GEWELD 

 

DAGPROGAMMA 

10.30  

Zaal open /Ontvangst/ 

Inschrijving met koffie 

11.00  

Opening en woord van 

welkom door Mw. Trinette 

Adriaansen - van Nispen, 

voorzitter ICF Bergen op 

Zoom e.o. 

11.05  

Inleiding van de conferentie 

door Vincent Schoenmakers 

(dagvoorzitter) 

11.15  

prof.dr.A.H.M. (Fred) van 

Iersel, bijzonder hoogleraar 

geestelijke verzorging bij de 

Krijgsmacht, zal vanuit 

bijbel-theologische notities 

ingaan op de katholieke 

sociale leer met betrekking 

tot oorlog, geweld en vrede 

12.00  

Verduidelijkende vragen 

aan de spreker 

 

12.30 -13.15 LUNCH 

 

13.15  

Inleiding door drs. Joss 

Hopstaken, medewerker 

Museum Tongerlohuys, over 

de betekenis van architect 

Jacques Hurks voor de stad 

Roosendaal en de regio 

West-Brabant. Dan indien 

gewenst een bezoek aan de 

tentoonstelling in het 

Museum Tongerlohuys. 

toegang: € 3; Museumkaart 

gratis 

 

 

 

14.30 -14.45 THEEPAUZE 

 

14.45  

Ds. Karin van den Broeke, 

lid van het uitvoerend 

comité van de Wereldraad 

van Kerken, zal ingaan op 

de uitgesproken statements 

van de Wereldraad met 

betrekking tot oorlog en 

vrede en hoe de Raad 

daaraan daadwerkelijk 

gestalte geeft. 

15.30  

Discussie met beide 

inleiders o.l.v. dagvoorzitter 

Vincent Schoenmakers 

16.30 

Nawoord met een terugblik 

op de dag van de Nationale 

Conferentie in Roosendaal 

door Vincent Schoenmakers 

Muziek en Zang: Jack 

Nuijten en Ellen Bekink - 

Touw 

17.00  

Afsluiting door voorzitter 

ICF Bergen op Zoom e.o. 
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Hopeloos 

                   hoopvol 
 

Op de 1ste donderdag van 

februari hield Jan 

Bouwmans oud journalist bij 

dagblad De Stem en lid van 

ICF-afdeling Breda een 

lezing in De Boschwachter 

over een boek van John D. 

Caputo. 

 

 

  

In ‘Hopeloos hoopvol’ 

beschrijft Caputo ( 1940 ) 

zijn spirituele reis door de 

jaren heen als belijdenissen 

van een postmoderne 

pelgrim. Daarin blijft het 

katholieke jongetje uit de 

jaren vijftig, dat graag naar 

de sterren staarde, ook ‘na 

de dood van God’ als 

postmoderne filosoof hopen 

op het koninkrijk van God. 

  

Jan Bouwmans gidst ons 

door het spirituele boek dat 

de pelgrimsreis van de 

postmoderne filosoof 

verhaalt. Postmodern; de 

tijd waarin de grote Bijbel 

verhalen als achterhaald 

beschouwd worden. Het 

nihilisme hoogtij viert en 

God dood is verklaard. In 

de optiek van het 

postmodernisme is het 

leven volstrekt zinloos en 

zonder betekenis; het vindt 

in ieder geval geen grond in 

religies of het bestaan van 

God. Voor de Britse 

etholoog en evolutiebioloog 

Clinton Richard Dawkins is 

dit standpunt een handvat 

om buiten zijn vakgebied te 

treden en als populair 

wetenschappelijke schrijver 

van ‘God is een misvatting’ 

zijn pijlen op religie te 

richten, waar hij vervolgens 

geen spaan van heel houdt. 

De evolutietheorie zou het 

leven afdoende verklaren. 

Caputo neemt het op tegen 

de positie dat religie 

betekenisloos en zelfs 

uitsluitend ronduit 

gevaarlijk zou zijn. 

  

De spreker bereidt ons voor 

op een spannend avontuur. 

Caputo zoekt naar een 

religie zonder God, zoals op 

vergelijkbare wijze Dietrich 

Bonhoeffer zoekt naar 

‘geloven alsof God niet 

bestaat’. Voor beiden geldt 

dat religie en geloof wel 

degelijk bestaansrechten 

heeft. Wel moeten wij zoals 

Meister Eckhart ons leert 

‘God van God bevrijden’. In 

godsnaam!, voegt Caputa 

daar veelbetekenend aan 

toe. Hij doet dit aan de 

hand van een drietal 

begrippenparen 

* voorwaardelijkheid versus 

onvoorwaardelijkheid 

* de kleine kerk versus de 

grote kerk 

*  het bestaan ( exist) van 

God versus het aandringen 

( insist )van God. 

God bestaat niet zoals er 

levende materie bestaat, 

noch houdt Hij zich op in 

een voorwaardelijke 

institutionele instelling. In 

het spoor van postmoderne 

Franse filosofen als Jack 

Derrida, Emmanuel Levinas 

en Jean-François Lyotard, 

die  de paden van de 

fenomenologie, 

existentialisme en 

deconstructie bewandelen, 

ontwikkelt Caputo een 

‘theologie van de 

gebeurtenis’. 

Vreemde paradoxen als 

religie zonder god, hopeloze 

hoop, onmogelijke 

mogelijkheid, en een God 

die niet bestaat ( exists ) 

maar aandringt ( insists ) 

leiden tot een mystieke 

taal, zoals in de mystiek 

van de roos; de roos bloeit 

omdat zij bloeit, zonder 

waarom.  
 

Hopen kun je alleen als 

dingen echt hopeloos zijn. 

Een geschenk is pas een 

geschenk als de gever het 

om niet uit handen geeft. 

De ontvanger is de gever 

niet schatplichtig. Zo dient 

zich ook het ‘echte’ leven 

aan: om niet, zonder 

waarom, zonder plicht en 

zonder schuld. 
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Volgens Caputo leunt de 

traditionele religie van de 

kleine kerk op een 

economie van de redding, 

op een groot loon in het 

hiernamaals. Wat hij zoekt 

is een religie van het 

onvoorwaardelijke leven en 

geven, waarin leven en 

dood verweven zijn, waar 

God niet als een Grote 

Macht in de hemel zit, maar 

als Onvoorwaardelijk en 

Liefde. Waar Hij zonder 

waarom een appèl op ons 

doet. God is de naam van 

het appèl dat op ons 

gedaan wordt, stelt Caputo 

kort en bondig. 

  

Het verhaal van Jan 

Bouwmans geeft stof tot 

nadenken in de Bredase 

ICF-kring: Als God 

aandringt, zonder zich 

vanuit den hoge zich op te 

dringen, dienen wij als 

mens verantwoordelijkheid 

op ons nemen, concludeert 

een van de aanwezige 

leden. Dan ligt de last van 

het bestaan volledig op 

onze eigen schouders. Henk 

Berflo wijst in dit verband 

op de troostvolle tekst van 

Matth. 11:29,30: Mijn juk is 

zacht en mijn last is licht. 
Anderzijds rijst de vraag 

naar de betekenis van de 

eredienst en de zin van het 

gebed bij een religie waar 

God zelf in de weg zit. 

Caputo antwoordt met: 

Bidden betekent dat we de 

onrust bewaken die de 

toekomst met zich 

meebrengt, waar de ‘God 

van de ruimte’ de ruimte 

betekent die God opent, 

niet de ruimte die God vult.  

Als we bidden, beschermen 

we het heden én onszelf 

tegen het ingesloten raken; 

het houdt de wereld in een 

toestand van een optimaal 

niet-evenwicht, en stelt 

haar bloot aan Gods 

aanhoudende oproep. 

Bidden is manier om 

vertrouwen te houden in het 

leven, om de hoop te 

bewaren dat de toekomst 

beter zal worden, om onze 

liefde voor het 

onvoorwaardelijke te uiten. 

  

Jan Bouwmans maakt 

duidelijk dat het bij Caputa 

gaat om: durven leven 

zonder waarom. Caputo zelf 

zegt daar het volgende 

over: Durven te hopen, 

hopen tegen het hopen in, 

hopen op de glimlach van 

de materie, het lef hebben 

om die glimlach te 

beantwoorden tegen de 

achtergrond van de 

duisternis van persoonlijke, 

sociale, wereldlijke of 

kosmische dood. Dat alles is 

het onderwerp van de 

religie die ik hier wil 

verdedigen onder de naam 

van de mystiek van de roos. 

  

Wie zich gedetailleerder wil 

verdiepen in de spirituele 

pelgrimage van John D. 

Caputo, neme het boek zelf 

te hand. Hieronder volgen 

nog enkele recensies bij het 

besproken boek. Met dank 

aan Jan Bouwmans voor 

zijn boeiende voordracht. 

  
“Het werk van John Caputo 

- een internationaal zeer 

vooraanstaande theoloog - 

is een grote hulp om na 

Kuitert en Hendrikse op een 

zinnige manier over God te 

blijven spreken.” 

  

“Met (zelf)relativerende 

humor laveert de schrijver 

Caputo tussen de genres 

poëzie, biografie, filosofie 

en theologie. Zijn originele, 

open, experimentele, 

beeldenstormende, 

vloeibare en verontrustende 

denken doorbreekt alle 

traditionele kaders van 

geloof en ongeloof, theïsme 

en atheïsme.” 

  

Dorst, 4 februari 2018 

HH 

  

 

 

 

 


