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Vier het leven
waard om dit oudste en belangrijkste feest van Israël
nog éénmaal met zijn leerlingen te vieren.
Daarom kunnen wij zeggen dat het christendom
gebouwd is op het Pesachfeest van Israël. Op een
feest dat de dreigende dood in het aangezicht weer-
staat en daarom altijd gevierd moet worden.

Wij proberen de goede bood-
schap steeds weer gaande te
houden, wat er ook gebeurt.
Niet om de rauwe werke-
lijkheid van deze wereld en

van onze tijd en misschien ook in ons eigen leven te
ontvluchten. Dat zou pas werkelijk opium van het
volk zijn. Nee, wij proberen de goede boodschap
steeds weer gaande te houden om de rauwe werke-
lijkheid van deze wereld en van onze tijd en mis-
schien ook in ons eigen leven te weerstaan! Wij
willen proberen om tegenover alles wat ons
bedreigend voorkomt het leven te vieren.

Ineke Ludikhuize is voorzitter van ICF Utrecht.

IA O�ZE TAAL worden wij er voortdurend
aan herinnerd dat het paasfeest iets te maken
heeft met de geschiedenis van het volk

Israël. In het bijzonder met de nacht van de uittocht.
De Israëlieten bleven uit de greep van de dood en
vluchtten naar een ongewisse toekomst die dit
voordeel had dat hij volkomen
open lag.
Elk jaar vierden de Joden ver-
volgens Pesach. Jaar in jaar uit
zeiden zij tegen elkaar: “Tot vol-
gend jaar in Jeruzalem!’’ Zo hielden zij de hoop le-
vend dat ze ooit opnieuw een uittocht zouden
beleven die hun de kans bood terug te keren naar het
oude land, levend volgens oude wetten en werkend
aan oude idealen. Maar de wereld is niet hetzelfde
gebleven en ook het oude land niet. Dagelijks kun-
nen wij daarvan de illustraties zien.
Ook Jezus heeft Pesach gevierd. Nog op de laatste
avond van zijn leven. In het zicht van zijn eigen
dood vond hij het klaarblijkelijk volop de moeite

door
Ineke Ludikhuize

V

De tijd gaat snel dus in Rotterdam is men er zo
zoetjes aan klaar voor. Begroeting, het centrale
conferentiethema en de lunch zullen op zaterdag
20 november verzorgd worden aan de Maas in
de riante accommodatie van de Koninklijke
Roei- en Zeilvereniging De Maas, te vinden aan
de Veerdam 1. Gemakkelijk te bereiken met
openbaar vervoer vanaf Centraal Station
Rotterdam. Houdt u wel rekening met de ver-
plichte OV-kaart voor de RET (metro en tram)?
ICHTHUS Rotterdam rekent op een stevig aan-
tal deelnemers.

Martine Pothuis, coördinatie

Conferentie in riante
zaal aan de Maas

Bijdragen gevraagd voor
jubileumboek van 2012

Het begin van het werk is gedaan, maar er wacht nog
heel veel inspanning. ICF heeft besloten in 2012 een
boek te laten verschijnen over onze organisatie.
Aanleiding: het zestigjarige bestaan. In 1952 werd in
Nederland de eerste ICF-afdeling opgericht: in Den
Haag.
De drie redacteuren doen zelf veel speurwerk, maar
worden gelukkig ook geholpen door oudere leden
die herinneringen ophalen of documenten toesturen.
Daar zijn ze dankbaar voor. En ze doen graag een
oproep aan leden die herinneringen hebben of oude
stukken: laat van je horen! Reacties graag aan Henk
Glimmerveen, tel. 035 6210460, e-mail henk@glim-
merveen.nl. (Concrete vraag: wie heeft er nummers
van Mededelingen van voor februari 1958?)
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door Henk P.J. van Bueren
ATERDAGMORGE�, het is nog
donker, het loopt tegen acht
uur. ’t Is stil in Amsterdam, de
huizen slapen nog, Eén huis is
helder verlicht. Daar gaan

mensen naartoe, de één lopend, anderen
met de fiets, nog anderen met de auto.
Gerommel met fietskettingen en –sloten;
gedoe met munten en kaarten bij de par-
keerautomaat. Rond acht uur is uitein-
delijk iedereen binnen en begint de
bijeenkomst van de ICF-afdeling
Amsterdam.
Volgens overlevering heeft de afdeling
Amsterdam altijd ontbijtbijeenkomsten
gehouden, maar ook de overlevering kan
zich wel eens vergissen. Uit oude dossiermappen
blijkt dat aanvankelijk lunchbijeenkomsten werden
gehouden: op de eerste donderdag, de tweede vrij-
dag, de eerste maandag, de laatste vrijdag van de
maand, het is allemaal geprobeerd, maar tenslotte is
het definitief de eerste zaterdag van de maand
geworden en wel om acht uur een ontbijt-
bijeenkomst naar het model van breakfast prayer
uit de Verenigde Staten. Een enkeling vindt dat een
volstrekt onmogelijke tijd, maar juist deze enkeling
is al vanaf 1977 lid van de afdeling. Andere enke-
lingen vinden dit vroege ochtenduur wél aantrekke-
lijk of juist heel intrigerend: voor dag en dauw
samen op weg gaan naar de vergadering van een of
ander geheim genootschap.
Er is volgens dezelfde overlevering altijd ‘bij de
leden thuis’ vergaderd. Ook daarbij past een kant-
tekening. De afdeling Amsterdam I vergaderde
vanaf het begin in het kantoor van de Hervormde
Stichting voor Maatschappelijk Werk in de J.J.
Viottastraat; maar dat was eigenlijk ‘ten huize’ van
de mede-oprichter ds. R.J.W. Nijkamp, die directeur
van deze stichting was. Amsterdam II vergaderde in
Grand Hotel Krasnapolsky op de Dam, wat eigen-
lijk ‘ten huize’ van K.S.M. Verschuuren was, die
directeur van Krasnapolsky was. Na de samenvoe-
ging van Amsterdam I en Amsterdam II eind jaren
zestig liep het ledental sterk terug van 60 naar 28 en
vergaderde men steeds in Krasnapolsky (ochtend-
bijeenkomsten) en daarnaast in de pastorie van pas-
toor G.J. Adriaansen S.J. (lunchbijeenkomsten).
Later werd vele jaren vergaderd ten huize van dr.
Henk Groeneveld, eerst in de Apollolaan en daarna
in Beijsterveld. In die jaren verzorgde Henk
Groeneveld ook altijd de inleiding.

Begin jaren ’90 is definitief gekozen voor de eerste
zaterdag van de maand om 8.00 uur
afwisselend/roulerend bij de leden thuis. Vanaf die
tijd wordt de inleiding ook door de gastvrouw/-heer
geleverd.

Ds. Jaap P. Haspels was het langst als lid aan de
afdeling Amsterdam verbonden, vanaf 1967 tot zijn
overlijden in 2005, dus 38 jaar. Cardioloog dr. A.F.
Hakman (lid vanaf 1973) heeft het stokje
overgegegeven aan zijn zoon ArendJan, die nog
steeds lid is, zodat zij samen 37 jaar omspannen.
ArendJan is met zijn lidmaatschap vanaf 1977 het
lid met de hoogste anciënniteit, 33 jaar. Jelle
Feitsma heeft het stokje overgenomen van zijn
vader Sieb Feitsma (die in 1983 lid werd) zodat zij
samen 27 jaar omspannen.

De afdeling Amsterdam heeft in de universiteitsstad
Amsterdam uiteraard veel hoogleraren onder haar
leden geteld: veel juristen, veel economen, verder
bankdirecteuren, directeuren van ziekenhuizen, een
commissaris van politie, directeuren van industriële
ondernemingen, journalisten, advocaten en ook een
‘koopman’.
Het is ook interessant de functies te vermelden van
de dames-leden in een bepaalde periode, bijvoor-
beeld in 1983: medisch analiste van het O.L.V.
Gasthuis, notaris, gynaecoloog, psycholoog,
beroepskeuze-adviseur, Vrouwe van Bethanië, ver-

Amsterdamse ICF-leden samen aan het ontbijt

Z

Voorzitter Henk van Bueren tijdens een recente
vergadering van de afdeling Amsterdam van ICF,
bij één van de leden thuis.

Vervolg op pagina 4
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Apeldoorn viert gouden bestaan

elkaar in de klassiek aandoende
hal van het restaurant. En na de
lezing, die met erg veel aandacht
werd aangehoord, werd een
voortreffelijk diner opgediend.
Een maand later keek ICF
Apeldoorn terug op de geschiede-
nis van de afdeling.

(“Mijn God”).
“Religie is het
geheel van
opvattingen en
h a n d e l i n g e n
w a a r m e e
mensen zin
geven aan hun
bestaan door het
te verbinden
met iets dat
groter is dan
zijzelf”, aldus
de definitie van Nissen. Grote
kerkgenootschappen hebben de
neiging de deuren weer te sluiten.
Maar dit betekent niet dat reli-
giositeit verdwijnt; ze neemt
andere vormen aan. “Er wordt
veel gebeden; meer buiten dan
binnen de kerken”, aldus Nissen;
“maar het gebed heeft vaak wel
een andere vorm dan die de kerk
aanreikt”.

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 bij-
drage: 035 6210460.
Bijdragen voor het jubileumboek
dat in 2012, bij het 60-jarig bestaan
van ICF, gaat verschijnen, ook
graag naar Henk Glimmerveen.

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

Voor de kerken ligt er een grote
uitdaging. Voor veel mensen vol-
doet de God als persoon niet
meer; er is sprake van een ver-
schuiving naar het goddelijke als
energie.
Nissen suggereerde dat ICF een
‘Religious Fellowship” zou kun-
nen worden, in een geest van to-
lerantie.
Voordat Peter Nissen de

Ape ldoo rn s e
leden toesprak,
ontmoetten zij

Een aansprekende lezing van ICF-lid prof.
dr. Peter J.A. �issen over ‘�ieuwe reli-
giositeit’ en een uitstekend diner: dat waren
de ingrediënten waarmee de ICF-afdeling in
Apeldoorn op 19 februari haar gouden
jubileum vierde. Zo’n veertig mensen waren
afgekomen op het feest in het stijlvolle
restaurant De Wilde Pieters, niet ver van
paleis ’t Loo.

“Religie is weer een heel bespreekbaar thema nu zij
is losgemaakt van vaste kaders”, zei Peter Nissen.
Vroeger was religie verbonden met grote collec-
tiviteiten; nu heeft ze meer een persoonlijke functie

Boven: Peter �issen spreekt tot
ICF Apeldoorn.
Links: voorzitter Pier Slump (op de
rug gezien) heft het glas op de
gouden afdeling.

Links:
een hoekje van
de dinerzaal.
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taalster Spaans en Portugees,
hoofd patiëntenzorg. De afdeling
heeft ook tal van illustere leden
gekend zoals prof. dr. J.H.
Bavinck, mr. D.W.O.A.
Grosheide, dr. A.A. Haspels (ja,
de gynaecoloog), mevrouw prof.
dr. G.H.J. van der Molen (ja,
Geziena van der Molen), prof. dr.
G.C. van Niftrik, prof. dr. P.J.
Verdam en dan nog een lid
voorkomend op de ledenlijst van
1963 en laatst in die van 1997
(dus 34 jaar) mr. Piet Witteman
(ja, een broer van…).
Veelal werden de onderwerpen
ingeleid door de leden zelf,
slechts enkele keren werd ‘een
spreker van buiten’ uitgenodigd.
Uiteraard behandelden de eigen
leden van de afdeling zowel
spraakmakende als traditionele
onderwerpen.

Henk van Bueren is voorzitter
van ICF Amsterdam. Hij

woont in Bussum.

Uit de afdelingen
De ICF-afdeling Hilversum luis-
terde op woensdag 10 maart naar
dr. G. Manenschijn die sprak over
‘Religie terug van weggeweest -
maar waar is God?”

Voor ICF-Apeldoorn hield het
lid Bert Thie op vrijdag 19 maart
2010 in hotel “De Keizers-
kroon”een voordracht met de titel
“Vijftig jaar ICF afdeling
Apeldoorn”. Bert Thie is één van
hen die het langst lid zijn van de
afdeling. Hij is vele jaren secre-
taris geweest, heeft het archief
nog steeds onder zijn beheer en
kon dus putten uit een groot arse-
naal aan herinneringen. Hij heeft
vele veranderingen binnen en
buiten de afdeling meegemaakt
en vertelde daarover.

Amsterdam januari: Ed G.R.
Baak. Vragen over climate gate;
wordt de veronderstelde opwar-
ming van de aarde veroorzaakt
door toedoen van de mens of
gefalsificeerd door de klimaatlob-
by?

Februari: Jelle N. Feitsma. Tegen
de achtergrond van een onlos-
makelijke band van de Kerk met
Jodendom en Israël: een gesprek
over idealen van het Joodse volk
en realiteit van de staat Israël.

Maart: Gert Jan Gerbscheid:
gedachtewisseling over een
recente preek van dr. Reender
Kranenborg over verzoening door
verlossend lijden van Jezus
Christus gezien vanuit de
eeuwenoude belijdenis, vertaald
in de gedachtewereld van de
huidige tijd.

Voor de afdeling Utrecht sprak
op vrijdag 5 maart Aline
Barnhoorn over liturgievieringen
met militairen tijdens uitzending.
Het houden van kerkdiensten is

tijdens een uitzending een heel
avontuur. Het vraagt om nieuwe
vormen. Niet alle militairen zijn
gelovig, laat staan christelijk, laat
staan thuis in het kerkelijke jar-
gon. Wel zijn zij in existentieel
gevaar en ver van huis en daar-
door ontvankelijker dan anders
voor bezinning. Hoe in die
omstandigheden iets als een
liturgie vorm te geven en wát vier
je dan?

Op maandagavond 15 maart 2010
sprak mevrouw A. Stehouwer
voor ICF-’s-Hertogenbosch over
“Wat is er zo moeilijk aan het
maken van excuses?“, in de Grote
Kerk op het Kerkplein. Mevrouw
Stehouwer is bekend met Den
Bosch. Zij heeft hier meer dan 10
jaar als rechter gewerkt. Zij is nu
substituut Nationale ombudsman.
Zij vertelde over het instituut
Nationale Ombudsman. De
missie van deze organisatie is om
burgers te beschermen tegen
onbehoorlijk overheidsoptreden.
Mevrouw Stehouwer leidt als
substituut onderzoeken naar de
verhouding tussen burgers en
overheid. Veel klachten komen
van mensen die teleurgesteld zijn
in de overheid, door de overheid
niet goed zijn behandeld of zijn
benadeeld. De overheid kan
fouten maken, hebben ze ervaren.
Kan de overheid daarvoor ook
excuses maken en hoe werkt dat
dan?

Een van de punten daarbij is de
vraag of degene die excuses aan-
biedt ook vergeving mag
verwachten. Vergeving is een
begrip in de Joods-christelijke
traditie. Mevrouw Stehouwer
ging op dit aspect in vanuit
onderzoeken en literatuur. Ook
wilde zij graag hierover met de
aanwezigen van gedachten wisse-
len.

Amsterdam I, 16 november 1955
opgericht door ds. R.J.W.
�ijkamp, directeur van de
Hervormde Stichting voor
Maatschappelijk Werk en dr.
P.J.A. Idenburg, die in 1952
mede-oprichter was van de
eerste ICF-afdeling in
�ederland, ’s-Gravenhage I.
Amsterdam II , 15 april 1962
opgericht door ds. W. van
Boeyen, J. Solleveld pr. en ds.
W.E.A. Smit. De ledenlijst van
1963 telt 40 leden, 38 heren en
slechts 2 dames. �u telt de afde-
ling 13 leden: 9 heren en 4
dames.
In 1971 waren van de toenma-
lige 28 leden 9 rooms-katholiek,
9 hervormd en 10 gereformeerd;
nu behoren van de 13 leden 12
tot de PK� en slechts één lid
wordt gerekend tot de Rooms
Katholieke Kerk.

Amsterdam bijna 55
vervolg van pagina 2


