
Martine Pothuis uit Rotterdam is
voor de komende jaren de penning-
meester van het landelijke
hoofdbestuur van ICF. Op zaterdag
13 april stemde het Besturenconvent
tijdens zijn vergadering in Utrecht
unaniem in met de benoeming van
Martine.
Een agendapunt eerder bedankte
het besturenconvent onder luide
acclimatie de vertrekkende penning-
meester, Maarten van den Oord uit
‘s-Hertogenbosch, voor al het werk
dat hij negen jaar lang als penning-
meester voor ICF heeft gedaan.
Tijdens de laatste hoofdbestuursver-
gadering die hij heeft bijgewoond,
kreeg hij het boek ‘Marcus als
tegenevangelie’; in het besturen-
convent kreeg hij een boekenbon.
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De volgende ICF-conferentie, op
zaterdag 12 oktober 2013 in
Hilversum, wordt gehouden in
het beroemde raadhuis van de
Mediastad (foto).
Het raadhuis is gebouwd naar een
ontwerp van de toenmalige stads-
architect en directeur van de
dienst publieke werken van de
gemeente, Willem Marinus
Dudok in de periode 1928-1931
en wordt beschouwd als Dudoks
belangrijkste werk. Het is een
rijksmonument.
Het thema van de conferentie en
de inleiders: pagina 6.

De gaande en de komende ICF-penningmeester

ICF-conferentie in beroemd raadhuis
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I�DS E�IGE MAA�DE� heb ik een aspirant-
blindengeleidehondje in huis. Als die na een
jaar naar de hondenuniversiteit gaat moet hij

al veel hebben geleerd. Dus ook in het openbaar ver-
voer. Met dat doel stond ik te wachten op het perron
van de tram in Rotterdam. Het hondje had zich
neergelegd en gedroeg zich keurig, maar nam na-
tuurlijk wel ruimte in. Andere
passagiers moesten daar
omheen of overheen stappen,
wat mij enigszins een onge-
makkelijk gevoel bezorgde.
Maar de wetenschap dat ik
goed werk deed ten behoeve
van de blinde medemens gaf
mij de moed om rustig te blij-
ven staan.
Er kwam een – op het oog –
Antilliaanse jongeman op mij
af. Swingend in de heupen,
zijn lange haren dansten in tal-
loze vlechtjes tot ver op zijn
rug. En in zijn broekzak vermoedde ik een mes,
want ja, de taal van de straat is hard in Rotterdam. Ik
begon me al enigszins bezorgd te maken over zijn
reactie op de hond, die zijn pad versperde.
De jongen kwam dichterbij, stapte swingend over de
hond heen, hief loom zijn rechterhand enigszins op
en zei in onvervalste straattaal tegen mij:
‘Rèspèèèèct!’ Een mooier cadeau kon ik niet
bedenken.
Trouw publiceert een serie over de betekenis van het
woord respect. Het hangt oorspronkelijk samen met
angst en vrees. Re-spicere, over je schouder kijken
of je niet in de rug aangevallen wordt. Dat konden
Romeinen destijds nog weleens verwachten als ze in

Athene gingen shoppen. In die zin ligt het woord dus
inderdaad heel dicht bij de straattaal.
Respectloosheid is een kwaal van onze tijd. Als er
ook maar even iets of iemand een ander in de weg
staat, geeft dat direct aanleiding tot verbaal of fysiek
geweld. Ouders zouden hun kinderen weer moeten
leren wat respect is, hoor je zeggen, voor de politie,

politici, gezagsdragers, ouders,
bejaarden, leraren, hulpverle-
ners. Zij allen verdienen respect.
Kinderen trouwens ook….
Respect kun je eisen, maar je
moet het ook verdienen.
Toen de koningin ter gelegen-
heid van de Vrede van Utrecht
het lichtkunstwerk in de
Domtoren in werking stelde,
begonnen de mensen spontaan
te zingen: Bea, bedankt! Geen
respectvolle taal, maar wel
recht uit het hart en dus hartver-
warmend. Genegenheid zonder

angst en beven.
In godsdienstige zin kennen we het woord eerbied.
Eerbied is meer dan het rèspèèèct van de straat of de
hoffelijkheid tegenover de bejaarde. Het relativeert
je eigen ‘ik’ een beetje en dat maakt de samenleving
een stuk veiliger.

In bijbelse termen kennen we de term Vreze des
Heren. Een vorm van genegenheid die toch ook iets
van angst in zich draagt. Eerbied is een polariteit van
een soort angst én liefde tegelijk, voor het Heilige,
dat niet té dichtbij moet komen, omdat je dat niet
zou verdragen. Respectvolle genegenheid voor God
en de naaste… we kunnen niet zonder.

Respect

door

Aline Barnhoorn

S

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

Een archiefcommissie gaat met
de verschillende afdelingen over-
leggen over het bewaren van
stukken. Deze activiteit vloeit
voort uit het schrijven van het
boek over 60 jaar ICF, vorig
voorjaar verschenen. De drie
redacteuren merkten dat het heel
moeilijk zoeken is naar docu-
menten uit het zestigjarige ICF-
verleden. Er ligt wat in het archief
van de provincie Utrecht; som-

Archiefcommissie aan de slag

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.

mige afdelingen hebben iets
bewaard. Dat moet beter. De
groep die op pad gaat, bestaat uit
Maarten van den Oord, Ineke
Ludikhuize en Henk Berflo.



door Henk Glimmerveen

“Ik zie het als een cadeautje dat ik
nog zo veel kan doen”. Martine
Pothuis-Karreman (78) kijkt met
vreugde uit naar haar nieuwe
functie in het landelijke bestuur
van ICF: ze volgt Maarten van
den Oord op als penningmeester.
Martine is al sinds de jaren ’60
van de vorige eeuw lid van ICF.
De personeelschef van het
Bouwcentrum in Rotterdam,
waar ze toen werkte, was ICF-lid
en zei tegen haar: “Dit is iets voor
jou”. ICF was toen nog een man-
nenaangelegenheid. Er was in
ICF-Rotterdam één vrouw, een
religieuze en dat was toch anders
dan gewoon-een-vrouw. Enkele
mannen gaven hun lidmaatschap
op toen Martine binnenkwam. Ze
is gebleven, al ongeveer een
halve eeuw dus.
Martine was op een ongewone
manier bij het Bouwcentrum aan
het werk gekomen. Nadat ze in
haar woonplaats Schiedam haar
gymnasiumdiploma had gehaald,
besloot ze dat het Bouwcentrum
in Rotterdam een goede werkplek
voor haar was. Ze klopte aan bij
de personeelschef. Die wilde haar
wel ontvangen, maar zei haar
direct dat er geen vacature was;
en ze had ook geen vakopleiding
gevolgd. “We zouden niet weten
wat je hier moest doen”, zei de
personeelschef. Maar Martine
wist dat wel en kwam binnen op
het Bureau Documentatie
Bouwwezen, onder andere om
bouwkosten uit te rekenen.
Intussen thuisgeraakt in het hele
bedrijf kreeg ze op een gegeven
moment de vraag van de directeur
bijzondere projecten te gaan
doen. Bijvoorbeeld: hoe worden
leidingen in ziekenhuizen inge-
bouwd? Niemand in het
Bouwcentrum had een idee, maar

Martine, net meerderjarig, deed
onderzoek en kwam met een
bruikbaar rapport.
Toen ze, 24 jaar oud, meedeelde
te gaan trouwen, kreeg ze bericht
dat haar dienstverband eindigde.
Dat was toen nog usance: een
vrouw die trouwt, krijgt ontslag.

“Ik zei tegen de personeelschef
dat me dit raar leek. De baas van
personeelszaken zei dat hij het
ook wel vreemd vond”. En dus
bleef ze werken bij het
Bouwcentrum. “Mijn man vond
het fantastisch”. Een staffunctie
bij de Stichting Scholenbouw
werd het eindstation.
Maar toen er kinderen kwamen,
werd ze huisvrouw. Tot 1977. Er
waren crisisverschijnselen: de
economie stortte in, scheepswer-
ven gingen sluiten, er vielen op
grote schaal ontslagen. “Mijn
man dreigde zijn functie in het
bedrijfsleven te verliezen. Toen
besloot ik te gaan studeren aan de
Rotterdamse Erasmusuniver-
siteit”. Ze spreekt zelf van een
‘late roeping’: ze was 43 jaar. Ze
deed zelfs twee studies tegelijk:
organisatie en beleid, en bedrijfs-
kunde; beide in de avonduren,
want overdag was ze inmiddels in

dienst bij de gemeente
Rotterdam. Ze mag dus twee keer
‘drs.’ voor haar naam zetten. Haar
man is in februari 1998
overleden. Haar kleinkinderen
studeren nu.
Martine heeft twintig jaar bij de
gemeente gewerkt, tot haar 65e.
Weer ‘bijzondere projecten’:
problemen oplossen.
Van 1955 af is ze actief in de
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB. Ze vervulde allerlei be-
stuurstaken in kerk en samenle-
ving; vooral vormings- en
toerustingswerk. Ze was tien jaar
lang voorzitter van de Stichting
Herstellingsoordwerk. Martine is
zes jaar lang landelijk voorzitter
van de NPB geweest. Ze noemt
zichzelf ‘super-vrijzinnig’.
Ook werkte ze van 1987 tot 2012
mee aan een wekelijks radiopro-
gramma van de lokale radio van
Rotterdam. “Die uitzendingen
hadden te maken met de kwaliteit
en inhoud van leven”.
Martine, die sinds de jaren ’60
deel uitmaakt van de afdeling
Ichtus Rotterdam, ziet ICF als een
plaats in de samenleving waar het
veilig is; waar je met persoonlijke
vragen terecht kunt; een plaats
voor uitdagende discussies over
levensbeschouwelijke vragen met
maatschappelijke relevantie.
Martine wordt penningmeester.
Op de vraag of ze graag met geld
in de weer is, zegt ze: “Ik heb er
veel mee te maken gehad in mijn
werk. Dat betrof overheidsfinan-
ciën. Ik houd ervan de boel op
orde te hebben; ik houd van
overzicht. Je hebt ‘regelmensen’
en tot die categorie hoor ik ook
wel een beetje. Al zeg ik niet
makkelijk: dat doe ik wel even”.
Vergeleken bij alles wat ze in haar
leven al gedaan heeft is het ICF-
penningmeesterschap geen al te
zware taak.

Een nieuwe taak voor Rotterdamse Martine
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Penningmeesterschap in andere handen

Martine Pothuis-Karreman
uit Rotterdam

- al ongeveer vijftig jaar
ICF-lid -
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In memoriam
Willem Janssen
1928 - 2013

Op 23 januari 2013 overleed
Willem Janssen, lid van de ICF
afdeling Amsterdam.
Hoewel Wims gezondheid de
laatste paar jaar sterk achteruit
ging, kwam zijn overlijden toch
onverwachts.
In de volle Kruiskerk in
Amstelveen werd op 29 januari
afscheid genomen in een indruk-
wekkende dienst.
De voorganger noemde Wim
een paradijsvogel, iemand die
zich omringde met vogels van
diverse pluimage. Hij was lid
van de Exegese Kring, van
Probus, van ICF en van de Orde
van Sint Lazarus van Jeruzalem,
waar hij chaplain was.
Wim had ervoor gekozen bij zijn
uitvaart geen sprekers te hebben.
De liturgie moest gevierd wor-
den, net zoals tijdens de laatste
dienst die hij in zijn leven voor-
ging, op 30 december 2012 in de
Kruiskerk te Amstelveen.
Zijn oudste dochter gaf ons tij-
dens de Dankdienst voor het
leven van Wim Janssen een
terugblik op het leven van haar
vader. Hij studeerde theologie in
Utrecht en was een groot
bewonderaar van prof. Miskotte
en Karl Barth.

Zijn eerste gemeente was in
Rekken, waar hij o.a. de basis
legde voor de bouw van het
kerkelijk en sociaal centrum
Den Hof. Zijn vrouw legde hier
de eerste steen en Wim is voor
zijn inzet koninklijk onderschei-
den, werd tot Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau benoemd.
Later werd hij predikant in
Amstelveen. Als hij daar
winkelde of wandelde kwam hij
altijd wel iemand tegen die hij

Ds. Willem Janssen

gedoopt of getrouwd had.
Wim Janssen was een man van
taal, hij maakte woordgrappen,
preken en draaide woorden om.
Van zijn hand verscheen een
aantal boeken: Trompetisten
van God, Toen God nog gewoon
op aarde rondliep en recentelijk,
in december 2012, zijn laatste
boek De staf van Mozes. Dit
laatste werk is een soort
voortzetting van de gesprekken
in kringen en de viering van de
verhalen in zondagse diensten.
De Nationale Conferentie ICF
Nederland op 12 mei 2012 in
Amsterdam werd afgesloten met
een meditatief moment, ver-
zorgd door Wim Janssen. Hij
bouwde zijn overdenking op het
verhaal uit Genesis over de duif
die tot drie keer toe de ark van
Noach verliet.
Velen van u zullen zich dit
herinneren.

Wim Janssen trad tot onze
Amsterdamse afdeling toe in
oktober 2005.
Hij zei wel eens: “Ja, ik begin
maar te praten, ik ontwikkel
mijn gedachtespinsels en ik weet
niet waar het precies toe leidt,
maar ik hoop dat mijn redene-
ring straks in zinnige gedachten
landt.”
Het heengaan van Marc Otten

september vorig jaar heeft Wim
sterk aangegrepen. Hij stuurde
een e-mail binnen de afdeling
Amsterdam rond met woorden
van herinnering, van troost en
van bemoediging.
Deze gedachten ter herdenking
van fellow Wim Janssen mogen
wel worden afgesloten met een
anekdotische herinnering.
Op een kerkbazaar in
Amstelveen bemande Wim een
stand met kleding, t-shirts, pan-
talons, truien, enz. Aan het eind
van de dag kon hij tot zijn
genoegen constateren dat hij
bijna alles had verkocht. Hij
nam afscheid van alle mede-
werkers en wilde zijn jas gaan
aantrekken; maar die was ver-
dwenen. In het voetspoor van
Sint Martinus van Tours bleek
hij per ongeluk ook zijn eigen
jas te hebben verkocht.

Hij zag zijn levenseinde rustig
tegemoet “Ik ben Wim Janssen,
voor mij waren er mensen, na
mij komen mensen. Het boek is
niet uit, er wordt alleen een
bladzijde omgeslagen”.

Deze beminnelijke, bescheiden
en humorvolle, deze zeer bijzon-
dere man zal in onze kring zeer
gemist worden.

Geeske A. van der Schalk-Bos
en Henk P.J. van Bueren



Amsterdam - De afdeling
Amsterdam maakte graag gebruik
van vragen en stellingen die de
afdeling Apeldoorn in januari
opwierp. De discussie in
Amsterdam ging over de stij-
gende kosten van (met name ou-
deren-)gezondheidszorg. Jelle
Feitsma, lid van de afdeling
Amsterdam en verbonden aan het
Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in
Amsterdam (hij is belast met de
aanschaf en het onderhoud van
medische apparatuur en instru-
menten) zwengelde de discussie
aan.
De vragen, met een economische,
ethische en medische invalshoek,
waren ingegeven door de lezing
die Elly en Lex Nievelstein in de
afdeling Apeldoorn in januari
hebben gehouden. Met hun
toestemming mochten de vragen
worden overgenomen, waardoor
ook in de afdeling Amsterdam
stof tot discussiëren ontstond,
precies zoals het ICT-bestuur de
synergie tussen afdelingen voor
ogen heeft.
Er zijn ter zake van deze materie
meer vragen dan antwoorden.
Daarom is het nuttig om over de
diversiteit aan vragen van
gedachten te wisselen en hierover
individueel verder na te denken.

Moeten behandelingen alleen
worden gegeven als ze minder
dan € 80.000 per jaar kosten en
als er een levensverwachting van
tenminste vijf jaar is?

Moeten ter bestrijding van de al
maar stijgende zorgkosten de
ziektekostenpremies omhoog, of
moeten de belastingen omhoog,
of de eigen bijdragen, of moeten
de wachtlijsten langer worden, of
de zorg in eigen kringen worden
geïntensiveerd?

Moeten ter beperking van de
kosten medische hulpmiddelen
niet langer worden vergoed?

Mag een arts wel of niet medi-
sche beslissingen nemen mede op
basis van economische motieven?

Is medische behandeling nog
acceptabel als er zonder zicht op
betere kwaliteit van leven sprake
is van rekken van leven, verleng-
ging van lijden of vertraging van
sterven?

En in het verlengde hiervan:
vormt lijden onderdeel van het
leven?

Is het zo dat we alleen nog maar
sterven als patiënt en niet meer
als mens? Is de laatste levensfase
alleen nog maar een proces van
steeds maar revalideren en steeds
meer extreme hulpvragen?

Zal de explosief groeiende kennis
en kunde binnen het medisch-
technische zorgcomplex onver-
mijdelijk een te lang doorbehan-
delen van ouderen in de hand
werken; dus is zorg aan-
bodgericht?

Mag je op zeer hoge leeftijd met
alle medische mogelijkheden je
met hand en tand tegen de dood
verzetten, of moet je de dood
gewoon een hand geven en moet
gezegd kunnen worden “Gun de
patiënt zijn einde”?

Is een dokter die in de laatste le-
vensfase niet “alles uit de kast
haalt” misschien wel de betere
dokter? Is leven toevoegen aan de
dagen misschien belangrijker dan
meer dagen toevoegen aan het
leven?

Een gesprek met een patiënt over
de dood komt nooit te vroeg; als
een arts niets meer voor een
patiënt kan doen moet hij daar
dan in berusten en echt niets meer
doen?

Een vraag daarbij is nog: moet
een uitbehandelde en opgegeven
kankerpatiënt nog wel in aan-
merking komen voor op zich een-
voudige behandelingen zoals het
bestrijden van een longontsteking
of het plaatsen van een maag-
sonde?

Een discussiepunt vormde ook
het al dan niet toepassen van
reanimatie. Een van ons vertelde
reanimatie te hebben uitgesloten
zowel met een schriftelijke ver-
klaring als door het dragen van
een metalen plaatje. Dit vanwege
het schrikbeeld van een vege-
terend bestaan in een stoel of op
een bed in een verpleegtehuis
zonder enig begrip van het eigen
bestaan.
Een van de anderen stelde daar
tegenover dat patiënten in een
verpleegtehuis ondanks allerlei
beperkingen toch zeker nog wel
kunnen genieten van een lekkere
maaltijd, van een arm om een
schouder of van een knuffel, zelfs
zonder dat ze in staat zijn te laten
merken dat ze daarbij nog enig
geluksgevoel kunnen ervaren.

Nogmaals: allemaal vragen,
indringende vragen, levensvragen
om zelf over na te denken en om
met anderen over van gedachten
te wisselen.

Henk van Bueren
voorzitter ICF Amsterdam
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Vragen over de laatste levensfase

Jelle Feitsma
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Voor de zomer begint, zullen de
ICF-leden in het land weten wat
hen te wachten staat op de ICF-
conferentie van zaterdag 12 okto-
ber in Hilversum. Maar te vroeg
moeten de programma-onderde-
len nu ook weer niet door het land
gaan, vindt ICF-lid en verzorgster
van de publiciteit over de confe-
rentie, Jeltien Kraaijeveld-
Wouters, oud-staatssecretaris en
oud-burgemeester van Hilver-
sum.

In het Besturenconvent van zater-
dag 13 april kon Roel Zuidema,
voorzitter van ICF Hilversum,
enkele onderdelen noemen. De
thema’s van de dag vloeien voort
uit de locatie. Hilversum noemt
zich nog steeds Mediastad en
onder het kabinet-Rutte wordt er
geknaagd aan de ruimte voor
religie in de omroep. Hoe zit dat?
De theoloog Jan Greven, ooit
IKON-functionaris en hoofd-
redacteur van Trouw, en de
vroegere omroepdirecteur (KRO)
Ton Verlind zullen in de ochten-
duren het woord krijgen; en Arie
den Dikken is ’s middags aan de
beurt. Den Dikken is vele jaren
ambtenaar in Hilversum geweest;
hij ging over de vele monu-
menten in de gemeente en leidde
een ingrijpende restauratie van
het raadhuis van Dudok.

Verder mogen we burgemeester
Broertjes (oud-hoofdredacteur
van De Volkskrant) en media-
wethouder Rensen verwachten.

De afdeling Hilversum wil graag
dat er in juni, net voor de warme
zomerdagen, een nummer van
Mededelingen verschijnt waarin
alle gegevens van de conferentie
van 12 oktober worden
opgenomen. De eindredacteur
heeft toegezegd zo’n nummer te
willen maken.

Twee maal per jaar krijgen we
een uitnodiging. �amens Ichthus
Rotterdam op naar Utrecht dus.
Een vergaderzaaltje dat nog sterk
doet denken aan de lokaliteiten
van de knapenvereniging of de
meisjesdito uit lang vervlogen
tijd. Lekkere koffie en heerlijke
soep met broodjes om 12 uur. Van
de 12 ICF-afdelingen zijn er een
stuk of 9 vertegenwoordigd.
Grijze bollen. Daar is niks mis
mee. De voorzitter begint met
Joh. 20: Ik wens jullie vrede
(beloken Pasen)! Het werd een
combinatie met de Vrede van
Utrecht die net herdacht was in
de Domkerk. In beide gevallen
een nieuwe start voor een destijds
ongekende beweging. Een
vreedzame overlegcultuur. Een
verandering van mentaliteit.
Misschien in basis typisch
Europa? Lekker lang praten,
alles om en om keren en toch
aankoersen op vrede.
ICF houdt het op wat eenvoudi-
ger doelen: de �ationale
Conferentie in Hilversum, de lan-
delijke financiën en de stand van

zaken in de afdelingen. Minder
eenvoudig: hoe zit het met ICF en
de pr? In de afdelingen gebeurt
het. Dat is wel duidelijk. Wat
doen we, met wie en waarom?
Kom de volgende keer ook mee-
praten. Het is inspirerend.

Martine Pothuis

“Daar moet ik maar eens mee
ophouden”, zei ik tegen mezelf.
Iedere keer als op de agenda
staat: ‘Mededelingen over Mede-
delingen’, begin ik weer te klagen
over gebrek aan kopij. Maar dat
klagen helpt niet. Op het
Besturenconvent pakten de
afdelingen breed uit over wat er
bij hen omging; maar het komt
nauwelijks op papier.
Dezer dagen is er, na vier jaren,
een eind gekomen aan mijn func-
tioneren als ouderling/scriba in
mijn PKN-wijkgemeente. Er
moet wat meer ruimte komen
voor ICF, heb ik bedacht. Blijft
het verzoek: tip me over wat er
bij jouw afdeling omgaat. Ik
schrijf het wel op.

Henk Glimmerveen

Conferentie over religie, media en architectuur

Ton Verlind
oud-directeur van de KRO

Besturenconvent: wat is dat ook weer?


