
zaterdag 12 oktober organiseert,
besteedt aan beide aspecten aan-
dacht. Religie en televisie - wat
hebben die nog samen? Ton
Verlind, voorheen mededirecteur
van de KRO en spreker op de ICF-
conferentie, suggereerde: Religie,
de ‘gekke henkie’ van de televisie.
De andere spreker in de ochtend is
Jan Greven, onder andere oud-
hoofdredacteur van Trouw.
Meer over de conferentie op de vol-
gende pagina’s en in het volgende in
september verschijnende nummer.
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ICF-conferentie op zaterdag 12 oktober in de Mediastad

Veel eeuwenoude gebouwen heeft
Hilversum niet; maar des te meer
jonge monumenten. Bekend is het
raadhuis waarin de ICF-conferen-
tie van zaterdag 12 oktober
gehouden wordt. Maar dankzij de
televisie is ook het gebouw ‘Beeld
en geluid’ bij de ingang van het
Mediapark in den lande bekend
(foto rechts onder). Arie den Dikken
die zich in dienst van de gemeente
Hilversum vele jaren met moderne
bouwkunst heeft bezig gehouden,
spreekt de ICF-conferentie toe.
Het gloednieuwe monument De
Pauluskerk (foto onder) staat niet
in Hilversum maar in Rotterdam.
Het biedt onderdak aan Ichthus
Rotterdam. Zie pagina 5.

Religie in de verdrukking
bij de media in Hilversum
Dat Hilversum de mediastad van Nederland is, weten de meesten. Dat
Hilversum ook een stad is met moderne bouwkunst, is minder bekend.
De ICF-afdeling Hilversum, die de volgende landelijke conferentie op

Pieter Broertjes, burgemeester
van Hilversum en spreker op de
ICF-conferentie.
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E VOORZITTER VA� onze afdeling Utrecht,
Ineke Ludikhuize, kwam uitgebreid in het
nieuws omdat ze haar directeursbaan vaar-

wel zei en mantelzorger werd. Een stap die meerdere
leidinggevende vrouwen in die leeftijdsgroep in
deze tijd zetten, las ik. Heel begrijpelijk. De over-
heid zendt weer eens dubbele, nee driedubbele
boodschappen uit richting
vrouwen. Vroeger dacht ik nog
wel eens dat die tegenstrijdige
boodschappen zouden op-
houden als er maar eenmaal
vrouwelijke ministers op het
pluche zouden zitten, maar
niets is minder waar gebleken.
Vrouwen mogen, nee, moeten
zich weer volop meervoudig
belasten en worden alom
geprezen om hun talent tot
gratis multitasking, terwijl in
de circuits waar mannen het
heft in handen hebben, de
bonussen en topsalarissen royaal geïncasseerd blij-
ven worden. Schuldgevoelens vind je nog steeds
eerder bij al die vrouwen die zich van baan naar
huishouden naar zorg voor de kinderen naar mantel-
zorg spoeden. Maatschappelijke scheefgroei, ja. Als
vrouwen de betaalde baan er dan toch maar aan
geven omdat het te gek wordt, heet dat 'teren op de

zak van je man'. Dat moeten dan natuurlijk wel
goedgevulde zakken zijn. Hele rare beeldspraak
overigens, heeft u dat nou ook? Affijn, je moet het
maar durven. Petje diep af. 'Zorgen moet je doen,
niet maken' zegt Loesje, maar ga er maar aan staan.
Dat vraagt niet minder dan een levenshouding die
ook Jezus verkondigde: 'wees niet bezorgd...'

Ik heb grote bewondering voor
mensen die levensbeslissingen
durven te nemen waar grote per-
soonlijke risio's aan kleven. Dat
getuigt van innerlijke vrijheid en
moed. Hebben vrouwen daar
meer van of zijn zij de ' Gekke
Henkie' van de samenleving?
Misschien wel. Maar het per-
soonlijke is politiek. Gekke
Henkies houden de samenleving
een onmisbare spiegel voor.
Toen ik belijdenis deed in de
mooie, maar gesloopte en nu
toch stijlvol hernieuwde

Pauluskerk in Rotterdam, zei Gaathe Reitsema, de
toenmalig predikant: 'Geloof in Gods Naam niet te
veel, maar ga, eveneens in Gods Naam, zorgvuldig
om met wat werkelijk kostbaar is'. Een indringende
en onvergetelijke levensles.
Laten we dus zorgvuldig omgaan met de 'Gekke
Henkies van de samenleving'. Ze zijn onmisbaar!

Een onvergetelijke levensles

door

Aline Barnhoorn

D

Ds. Aline Barnhoorn is landelijk voorzitter van ICF �ederland.

Den Haag 1 - Op 17 april sprak
Ted Jas over “Wij weten niet van
hun lot”, de houding van niet-
joodse Nederlanders jegens hun
joodse medeburgers; met een ver-
volg op 15 mei, Julie de Groot
over predikanten in Duitse gevan-
genschap tijdens de oorlog.
Een maand eerder, op 20 maart,
sprak mr. Laurent Mouwen over
‘Leven en werk van Henri
Nouwen’. Henri Nouwen was
priester en een bekend schrijver
op het gebied van geloof en spiri-
tualiteit. Laurent nouwen is een
broer van Henri Nouwen.

Hilversum - Leo Fijen, RKK-pre-
sentator, over ‘Tot leven komen,

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

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

ook als het tegenzit in het
bestaan’.
Op 8 mei bracht de afdeling een
bezoek aan het museum en het
mausoleum in Naarden, gewijd
aan Jan Amos Comenius (1592 -
1670, begraven in Naarden).

Comenius, in �aarden



ICF’s landelijke voorzitter ds.
Aline Barnhoorn (gepensioneerd
luchtmachtpredikant) zal op
zaterdag 12 oktober de conferen-
tie in het raadhuis van Hilversum
openen.
Sprekers zijn Jan Greven (the-
oloog), Ton Verlind (voorheen
twaalf jaar media directeur van de
KRO), burgemeester Pieter
Broertjes, mediawethouder
Rensen, Arie den Dikken (gepen-
sioneerd gemeeteambtenaar).
Voorts is er een rondleiding in het
Raadhuis of een beeldpresentatie.

en de aartsbisschop van de oud-
katholieken.
Apeldoorn - Onderwerpen voor
het hele jaar liggen vast. Het
blijkt lastig een balans te vinden
tussen ouderen en jongeren in de
groep.
Amsterdam - De groep is sterk
verkleind (door overlijden).
Inleiders komen uit de groep,
maar mogelijk is het een goed
idee sprekers van buiten aan te
trekken.
Hilversum - Heeft sprekers van

Spreker: Jan
Greven
Voor een inleiding op het thema
‘Media en religie’ is, naast de ex-
directeur van de KRO Ton
Verlind, Jan Greven gevraagd.
Jan Greven gaf zijn inleiding de
titel ‘Religie als tegenstem in de
cultuur’.
Deze theoloog was directeur van
de IKON, daarna hoofdredacteur
en later columnist van Trouw.
Dertien jaar schreef Jan Greven
om de veertien dagen een recen-
sie in het dagblad Trouw. De
boeken die hij besprak gingen
over God, geloof, transcendentie,
maar ook over stilte en meditatie.
Geleidelijk aan werden de recen-
sies persoonlijker, kregen meer
de trekken van een gesprek.
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De ‘gekke henkie’ van de televisie?

International Christian Fellowship en de Mediastad van
�ederland - waartoe leidt die combinatie in 2012? Spreker op
de ICF-conferentie van zaterdag 12 oktober, Ton Verlind, had
een suggestie: Religie de ‘gekke henkie’ van de televisie.
Discussie in de groep die de conferentie voorbereidt: is dat wel
passend? Tot iemand suggereerde: zet er een vraagteken
achter! En zo werd besloten.

Conferentiethema: Media en religie

Jan Greven, spreker op de ICF-
conferentie van 12 oktober.

In de vergadering van zaterdag 13
april 2013 van het besturencon-
vent brachten afgevaardigden van
vele afdelingen naar voren wat in
de afgelopen tijd aan de orde was
geweest. Het is summier
weergegeven in de notulen. We
nemen een aantal punten over.
Middelburg - Rode draad: het
boek van Anselm Grün, “God als
U er bent” en thema Oecumene,
hoe staat het ermee?
Rotterdam - Terug naar
Pauluskerk; thema: Ons brein.
Den Haag 1 - Oorlogstijd, predi-
kanten in concentratiekampen.
Den Haag 2 - Vierde zijn 14e ver-
jaardag; sprekers oud-minister
Hans Hillen en president
gerechtshof.
‘s-Hertogenbosch- Onderwerpen:
spiritualiteit. Zoekt contact met
andere groepen.
Utrecht - Een non als spreekster

buiten. Er is een programma-
commissie. Thema o.a. religie en
de seculiere samenleving. De
afdeling bezocht de Joodse
begraafplaats in Hilversum.
Bergen op Zoom - Levendige en
plezierige afdeling, programma
ligt voor het hele jaar vast.
Eindhoven - verdiept zich in
geschriften van Roger Lenaers.

Leden besturenconvent praten elkaar bij

Het Besturenconvent op 13
april 2013 bijeen in Utrecht.

Foto: Jelle Feitsma
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In memoriam
Lianne Dekker
Op 24 april is mevrouw drs. L.
Dekker overleden. Zij woonde
in Voorburg en was lid van
‘Den Haag 2’, de tweede ICF-
afdeling in Den Haag.
Lianne Dekker was directeur-
bestuurder van de NOB, de
stichting Nederlands Onderwijs
in het Buitenland. Zij werd
begin april 47 jaar. Zij heeft de
strijd tegen kanker verloren.
Lianne studeerde bestuurs-
kunde en criminologie aan de
Erasmus Universiteit in
Rotterdam. Ook studeerde ze
enige tijd in Tokio en Londen.
Voordat ze directeur werd bij
NOB, werkte ze onder andere
als onderzoeker en docent aan
de Erasmus Universiteit.
Lianne Dekker gaf vanaf 2001
leiding aan de NOB; eerst als
directeur en sinds 2008 als
directeur-bestuurder. Zij
schreef over het Nederlands
onderwijs in het buitenland:
“Het is van groot belang dat
onderwijs aansluit bij de bele-
vingswereld van kinderen, waar
zij zich ook ter wereld bevin-
den. Het moet hen helpen zich
te handhaven in een multicul-
turele samenleving en hen voor-
bereiden op hun toekomst. Ik
vind het belangrijk dat alle
wegen voor ieder kind open
blijven, of die wegen hen nu
terugbrengen naar �ederland
of naar een plek elders in de
wereld leiden.”
De Stichting NOB, waaraan
Lianne Dekker leiding gaf,
voert de subsidieregeling uit en
verzorgt de bijbehorende
onderwijskundige en bestuur-
lijke ondersteuning van de
aangesloten Nederlandse
scholen. Ook geeft de NOB in
Nederland voorlichting over
Nederlands onderwijs in het

Lianne Dekker
Foto: Dirk Hol

buitenland. In 2013 volgen
13.000 kinderen Nederlands
onderwijs op ruim 200 scholen
in 78 landen. In de meeste
gevallen gaat het om lessen
Nederlandse taal en cultuur als
aanvulling op de lokale of inter-
nationale school.
Onder Lianne is het Nederlands
onderwijs in het buitenland fors
gegroeid. Zij was ervan over-
tuigd dat het behouden en
onderhouden van je moedertaal
niet alleen belangrijk is voor
terugkeer, maar ook om suc-
cesvol te kunnen integreren in
het gastland en om een andere
taal te leren waardoor je
makkelijker in andere culturen
kunt bewegen.
Lianne had veel respect voor
ouders in het buitenland die vol
overgave een Nederlandse
school opzetten. Ook sprak zij
met ontzag over de leraren die
dag in dag uit, in soms moei-
lijke omstandigheden, het
Nederlandse onderwijs in het
buitenland inhoud geven. De
Nederlandse onderwijsinspec-
tie bevestigde het beeld dat
Lianne al lang had: het
Nederlands onderwijs in het
buitenland is van voldoende tot
goede kwaliteit.
(De gegevens zijn ontleend aan
het In memoriam van de �OB).

Gesprek in Amsterdam

Wat is een
deugdzaam
leven?
Amsterdam, juni - Geeske van
der Schalk-Bos, lid van ICF
Amsterdam, leidde een gesprek
over deugden en ondeugden
oftewel niet-deugden en in relatie
hiermee de vraag: wat is een
deugdzaam leven?

Aanleiding voor dit onderwerp
was de film over Hannah Arend
(als volgeling van prof.
Heidegger) en haar boek
“Banalität des Bösens” over de
motieven van Adolf Eichmann
voor de door hem georganiseerde
treintransporten van Joden naar
de vernietigingskampen tijdens
de tweede wereldoorlog.
Centrale vraag daarbij is: Was
Eichmann echt een slecht en niet-
deugend mens, die tijdens de
Neurenberg-processen op slimme
wijze zijn verdediging voerde of
was hij iemand die in een strikte
hiërarchie zich verplicht voelde
alle gegeven bevelen op te volgen
en uit te voeren ongeacht wat de
gevolgen ook zouden betekenen?
Dat leidt tot de vraag in hoeverre
iemand in meerdere of mindere
mate op zijn daden aangesproken
kan worden en de tegenstelling
tussen streng hiërarchisch denken
en democratisch denken.

Conclusie zou kunnen zijn dat
een mens verplicht is steeds na te
denken, te denken over wat je
moet doen om deugdzaam te
leven en niet als in een ijzeren
hiërarchie te komen tot handelen
dat eigenlijk niet natuurlijk is.

Henk P.J. van Bueren
voorzitter afdeling Amsterdam



schap en maatschappij, kunst en
cultuur, levensbeschouwing of
religie.
De Pauluskerk is een begrip in
Rotterdam. Voor altijd gekoppeld
aan het werk van oud-dominee
Hans Visser die behalve voor het
werk als pastor van de hervormde
wijkgemeente stond voor Perron
Nul: drugsgebruikers, vluchtelin-
gen en daklozen. Dit is nu groten-
deels verleden tijd. Met het
nieuwe en markante kerkgebouw
(Britse architect Alsop) en de
inzet van de huidige dominee
Dick Couvée is een nieuwe koers
ingezet. De Pauluskerk blijft
kerkelijk (wijk)centrum, maar wil
zich manifesteren als ontmoe-
tingspunt, als Rotterdamse
huiskamer, en daarnaast zich blij-
ven ontfermen over de ‘mar-
ginalen’ in de Rotterdamse
samenleving: vluchtelingen,
mensen zonder papieren, dak-
lozen, illegalen en in veel min-
dere mate verslaafden. Kans-
armen en kansrijken zullen hier
altijd een plek moeten kunnen
vinden. Er is rekening gehouden
met de mogelijkheid van tijdelijk
onderdak bijvoorbeeld voor het
overbruggen van enkele weken,
een paar maanden, totdat er een

definitieve oplossing is gevon-
den. Op de derde en vierde etage
zijn logeerverblijven voor 24 per-
sonen in totaal. De noodzakelijke
opvang van verslaafden is
overgenomen door de Gemeente
Rotterdam.
Er is een uitgebreide keukenfa-
ciliteit. Koffie en brood zijn altijd
beschikbaar. De kerkzaal op de
tweede verdieping is indruk-
wekkend maar flexibel ingericht
en ook bestemd voor toneel, film
en muziek. Het Flentroporgel is
afkomstig uit de hervormde kerk
van Dinteloord.
Wie binnengaat komt eerst op het
kerkplein. Iedereen is daar in
principe welkom. Er zijn vanzelf-
sprekend diverse plekken voor
een gesprek. Maar alleen een kop
koffie drinken kan ook. Heel veel
wordt gedaan door vrijwilligers.
Interessant is dat er erkende
stage/werkplekken zijn voor jon-
geren en werkzoekenden voor
allerlei werkzaamheden door het
gehele gebouw van schoonmaken
en technisch onderhoud tot
koken. Het is er kleurrijk en heer-
lijk warm door de vloerverwarm-
ing in het gehele gebouw.

Martine Pothuis
Ichthus Rotterdam

De Pauluskerk
en Ichthus
De afdeling Rotterdam van ICF is
ouder dan ICL/ICF in Nederland.
Dat staat te lezen in het jubileum-
boek ‘Zestig jaar ICF’. De groep
ontstond als steunpilaar van een
evangelisatiepredikant. De naam
Ichthus - de eerste letters van de
Griekse woorden voor ‘Jezus
Christus, Zoon van God, onze
Redder’ en tevens het Griekse
woord voor ‘vis’ - bleef behouden
toen de groep in 1959 onderdak
kreeg in ICL (later ICF).
De groep heeft van het begin af
aan nauwe contacten gehad met
de Pauluskerk. Toen deze zeven
jaar geleden gesloopt werd, ging
de groep mee naar een noodon-
derkomen aan de overkant van de
singel. Bij de heropening kreeg
Ichthus onderdak in de nieuwe
kerk.
Martine Pothuis uit Rotterdam
schreef bijgaand artikel.
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Een nieuwe ontmoetingsplaats
in Rotterdam

Ichthus Rotterdam heeft een nieuw en bijzonder
onderkomen gevonden in de gloednieuwe
Pauluskerk. Op 2 juni werd het markante, vier
verdiepingen tellende, PKN-kerkgebouw officieel in
gebruik genomen. Het ziet er uit als een steen met vele
facetten: koperen platen. Voorlopig nog bruin, maar
over enkele jaren kopergroen! Adres: Westersingel 7a
3014 GM Rotterdam. Burgemeester Ahmed Aboutaleb
verrichtte de opening door de onthulling van de tekst:
“Overwin het kwade door het goede”. Het is de bekende
uitspraak van de apostel Paulus die ook te lezen was op
de vroegere, nu gesloopte, Pauluskerk.
Op een van de verdiepingen is voortaan de ruimte voor
onze lunchbijeenkomsten. We zijn daar twee maal per
maand te vinden met telkens boeiende discussieonder-
werpen over actuele thema’s met een relatie tot weten-

De Pauluskerk in Rotterdam na
de heropening op 2 juni.
De koperen platen zijn nu nog
bruin maar worden na verloop
van tijd groen.



ICF-Mededelingen juni 2013 pagina 6

Arie den Dikken zal in de mid-
daguren van 12 oktober op de
ICF-conferentie in Hilversum
spreken over jonge monumenten.
Hij doet dit in het raadhuis van
Hilversum, een van de jonge
monumenten die de mediastad
rijk is.
Arie den Dikken, geboren in 1950
in Giessendam, werkte aanvanke-
lijk als beleidsambtnaar in ver-
schillende gemeenten (Rotter-
dam, Papendrecht, Maarssen en
Ridderkerk). In 1975 kreeg hij
een benoeming in Hilversum
waar hij tot zijn pensioen in 2012
werkte.
Monumentenzorg was bij zijn
komst in Hilversum een beleids-
terrein dat nog in de kinderschoe-
nen stond. Na verloop van tijd
konArie den Dikken al zijn werk-
tijd besteden aan de vele jonge
monumenten in Hilversum,
waaronder bescherming, restau-
ratie, ontwikkeling en herbestem-
ming van rijks- en gemeentelijke
monumenten. Hij werkte als pro-
jectleider bij de restauratie van
het beroemde raadhuis van
Hilversum, van schouwburg
Gooiland en de restautatie en
herbestemming van het wereld-
beroemde voormalige sanatorium
Zonnestraal. Daarnaast werkte hij
aan de restauratie van kerken
(waaronder de grote Sint

Vituskerk van Pierre Cuypers),
talrijke scholen van W.M. Dudok
en aan de restauratie en
herbestemming van de his-
torische omroepcomplexen.
Den Dikken schreef een flink
aantal boeken over monumentale
Gooise gebouwen; onder andere
‘Kathedralen en luchtkastelen
van de omroep in Hilversum’ en
‘Sanatorium Zonnestraal,

geschiedenis en restauratie van
een modern monument’.
Na zijn pensionering is hij nog
steeds actief met cultureel en
kerkenwerk in zijn woonplaats
Huizen. Hij is onbezoldigd pro-
jectleider voor de restautatie van
het Pierre Palla Concertgorgel,
dat geplaatst zal worden in
muziekcentrum van de omroep in
Hilversum.

Ambtenaar had zijn handen vol
aan jonge monumenten

Ton Verlind, spreker op de ICF-conferentie, was van 1995
tot 2008 mediadirecteur van de KRO. Hij gaf in die func-
tie leiding aan de herprofilering van de KRO. In die peri-
ode trok de KRO o.a. de aandacht met een opmerkelijke
imagocampagne en werden programma’s als ‘Boer zoekt
vrouw’ (4 miljoen kijkers) geïntroduceerd. Nu is hij
mediaondernemer en heeft hij een eigen bedrijf, dat zich
bezighoudt met de ontwikkeling van communicatiestrate-
gie en presentatietrainingen voor de top van bedrijfs-
leven en maatschappelijke organisaties.


