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Amstelveen, bij de bloemenkiosk linksaf en neem
dan gelijk de parkeergelegenheid aan de rechter-
zijde. U kunt ook bij de bloemenkiosk 100 meter
doorrijden richting Shell-station. U slaat vlak voor
het tankstation linksaf, waarna u rechts direct het
grotere parkeerterrein voor het Rosarium oprijdt.
Onze borden wijzen u verder de weg naar het
Rosarium.

Wandelend: vanaf station Amsterdam-RAI
(ongeveer 10 minuten). Vertrek in zuidwestelijke
richting naar de De Boelelaan. Loop nu langs de
Europaboulevard. Bij het bloemenstalletje aan de
rechterzijde is de ingang aan de overzijde.

Heeft u een GPS-systeem? Wanneer u Amstelpark 1
intoetst wordt u naar de verkeerde kant van het
Amstelpark gestuurd.
Toets daaromA.J. ERNSTSTRAAT 1 in. Het restau-
rant ligt in het park aan het einde van deze straat!

Op zaterdag 12 mei gaan we naar het Rosarium
in Amsterdam ter gelegenheid van de ICF
#ationale Conferentie 2012 (Adres van het
Rosarium: Amstelpark 1, 1083 HZ Amsterdam-
ZuiderAmstel, 020-64 44 085).
Indien u ’s morgens problemen heeft om de locatie
te vinden, kunt u op dat moment telefonisch contact
opnemen met Marc Otten, lid van de ICF-afdeling
Amsterdam, die u dan ‘binnen zal loodsen’. Zijn
telefoonnummer: 06-50 905 900.

Auto: vanuit richting Utrecht/Zaandam: volg op de
A10 richting Amsterdam RAI/A10 Zuid en kies
S109 Amsterdam- Buitenveldert; (zie verder hieron-
der).
Auto: vanuit richting Den Haag/Schiphol: neem afrit
S109 (Amsterdam Rivierenbuurt, RAI); (zie verder
hieronder).
(vervolg) Aan het eind van de afrit bij de verkeers-
lichten linksaf richting WTC/Buitenveldert/-

Kom allemaal naar ’t Rosarium
De dag van de #ationale Conferentie van ICF nadert. Op zaterdag 12 mei 2012
komen de ICF-leden uit het hele land bijeen in het Rosarium, Amstelpark, in
Amsterdam. De thema’s van deze dag: oecumene en zestig jaar ICF.

Routebeschrijving naar het Rosarium in Amsterdam

Het belooft een waardevolle en interessante
dag te worden, met boeiende sprekers, een
lunch en de aanbieding van het boek
‘Zestig jaar ICF’.
In dit nummer van Mededelingen geven we
een overzicht van wat u mag verwachten op
de conferentie die de afdeling Amsterdam
van ICT Nederland heeft georganiseerd. De
organisatie wil graag voor 23 april weten
wie er komen. Aanmelding door betaling
van de kosten van de dag - zie pagina 2.

Foto: de zaal van het Rosarium.
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Hoe zet je de namen van drie
schrijvers op de kaft van een
boek? De auteurs van ons lus-
trumboek kozen voor de simpele
vermelding van de drie namen.
De uitgever, Free Musketeers in
Zoetermeer, zette een komma na
de eerste naam en het woordje
‘en’ tussen de tweede en de derde
naam. Was dat correct? De ruim
bemeten boekenkasten van de
eindredacteur bevatten maar
weinig boeken met drie schrij-
vers. Het woordje ‘en’ stond maar
in dertig procent van die boeken
op de kaft. Gebruikelijker: de drie
namen onder elkaar, zonder
leesteken. Zo wordt het dus.
Overigens: het boek is naar de

ERWIJL HET VOORJAAR uitbreekt en de
paasjubel en het halleluja nog naklinken in
onze oren en harten, begint in Noorwegen

het proces tegen Anders Breivik. Negen maanden na
zijn orgie van geweld. Zijn advocaten zullen vrij-
spraak vragen, omdat hij naar zijn eigen mening uit
noodweer handelde tegen de aanvallen van de islam
op de Europese beschaving. Ik vind dat een gotspe,
maar als ik zijn advocaat was,
zou ik het misschien ook doen.
Dan wist ik tenminste zeker
dat mijn vraag niet zou worden
ingewilligd.
Het eiland Utöja heeft de vorm
van een hart. Misschien was
het daarom wel zo’n geliefde
vrij- en broedplaats voor de
Noorse sociaaldemocratische
familie. De moordenaar wilde
de democratie echt in het hart
treffen. Hij noemt zich een
conservatief christen, ziet
zichzelf als een soort middeleeuwse tempelier, die
de heilige plaatsen van het christendom moet
verdedigen. Maar wat er uit zijn handen komt zijn
niet bepaald de vruchten van de Heilige Geest.
We kunnen nooit in het hoofd van andere mensen
kijken, maar de kronkels in dit brein lijken mij wel
heel erg warrig door elkaar heen te lopen. Toch is de
man toerekeningsvatbaar verklaard en dat houdt het

risico in dat hij ooit nog een keer vrij komt. Ik moet
er niet aan denken, en velen met mij. Ik hoop dat de
democratische samenleving zichzelf afdoende kan
beschermen tegen de vruchten van zo’n onheilige
geest.

Gelukkig kan er uit Noorwegen ook iets goeds
komen. Neem nu bijvoorbeeld Abraham Vereide, de

inspirator voor het ontstaan van
de ICF.
Abraham Vereide voelde zich
door God geroepen om vriend-
schap te sluiten tussen christe-
nen die ver van elkaar af leken te
staan, en zo de cultuur te redden
van de barbarij. Hij voelde dat
het christelijke geloof als een
smaakmakend zout kan werken
in de samenleving.
Het boek over de ICF begint met
zijn geschiedenis. De middelen
die hij koos voor de verwerke-

lijking van zijn visioen zijn onmiskenbaar vruchten
van de Heilige Geest.
De twee Noorse namen bevatten een klankrijm,
maar hun dragers vertegenwoordigen geestelijke
werelden van verschil.
Want alleen waar vriendschap is en liefde, daar is
God.
Tot ziens in het Mokumse rosarium.

Tot maandag 23 april is het mogelijk je aan te melden voor de
#ationale Conferentie op zaterdag 12 mei in Amsterdam.
Dit kan uitsluitend door overmaking van € 45,-- op bankreke-
ning 707594138 ten name van A.M. Kousemaker-Schotanus e/o
E.G.R. Baak te Amsterdam.
Wie zich ná 23 april aanmeldt of op 12 mei onaangemeld in het
Amsterdamse Rosarium komt, moet € 55,- per persoon in reke-
ning gebracht worden omdat in geval van te late aanmelding
extra kosten moeten worden gemaakt.
Dus… nu snel overmaken.

#u aanmelden!

Werelden van verschil

door

Aline Barnhoorn

T

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

drukker. De ruim 300 exemplaren
worden begin mei in Amsterdam
afgeleverd. Op de Nationale
Conferentie krijgen de afde-
lingssecretarissen de stapels, om
uit te delen.

Het lustrumboek is bij de drukker
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Afsluiting

Ter afsluiting van de samenkomst
zal een viering worden gehouden,
waarin ds. Wim Janssen

“Zestig jaar ICF en oecumene”

(Amstelveen) zal voorgaan.
De viering het karakter hebben
van een oecumenische eredienst
met onder meer een aantal
liederen uit de onderscheiden
kerkelijke tradities.

Morgenprogramma
[vanaf 9.30 uur ontvangst met
koffie; aanvang 10.30 uur]

Prof. dr. Leo J. Koffeman belicht
de ‘geschiedenis van de oecu-
menische beweging’ en ICF-lid
prof. dr. Peter J.A. Nissen spreekt
over de ‘relatie tussen de ICF en
de oecumene’.

Er is uiteraard een feestelijke
lunch.

Middagprogramma
[aanvang 14.00 uur]

Het middagprogramma opent met
een beschouwing over
“Oecumene nu en in toekomstig
perspectief” door monseigneur
D.J. Schoon, bisschop van
Haarlem en voorzitter van het
Collegiaal Bestuur van de Oud-
Katholieke Kerk van Nederland.

Jubileumboek

Vervolgens zal het jubileumboek
“Zestig jaar ICF” worden gepre-
senteerd. Deze publicatie werd
samengesteld door Henk Berflo,
Henk van Bueren en Henk
Glimmerveen (laatstgenoemde als
eindredacteur). Het jubileumboek
wordt uitgereikt aan de afde-
lingssecretarissen die het gratis
aanreiken aan de ICF-leden.

Het thema “Zestig jaar ICF en oecumene”, door de organiserende afdeling
Amsterdam van ICF #ederland, is heel toepasselijk. In de beginjaren van
ICL/ICF stonden protestanten en rooms-katholieken nog heel ver van elkaar en
ook binnen het protestantse volksdeel was er een grote afstand tussen hervorm-
den, gereformeerden en anderen. ICL (later omgedoopt tot ICF) was een van de
eerste organisaties in #ederland die christenen uit de verschillende
kerkgenootschappen samenbracht.
Tijdens de lustrumconferentie op zaterdag 12 mei in Amsterdam staat de oe-
cumene centraal. Dit is wat u die dag mag verwachten:

De sprekers op de ICF-conferentie

Van links naar rechts: prof. dr. Leo Koffeman, prof. dr. Peter �issen
en monseigneur D.J. Schoon.

Uit de afdelingen
Den Haag - Secretaris Gerrit
Kalsbeek van de afdeling Den
Haag I kondigde voor de lunch-
bijeenkomst van woensdag 18
april een lezing door ICF-lid Ted
Jas aan over tsunami’s, ‘een kri-
tische blik op de informatie
daarover’.

Apeldoorn - Gerard Hansum, se-
cretaris van ICF Apeldoorn,
meldde een gastspreker voor 20
april. De heer H. (Herry) Lips,
verbonden aan de Stichting
Leergeld, sprak over doel en

werkwijze van de stichting. De
stichting Leergeld zet zich in
voor kinderen, die vanwege
financiële redenen onvoldoende
kunnen participeren in de samen-
leving en die daardoor aan de
zijlijn terecht dreigen te komen.
De stichting is in bijna 70 plaat-
sen in Nederland actief.

Hilversum - Mr. drs. C. Homan,
generaal-majoor der mariniers
(b.d.) sprak op 11 april over ‘De
toekomst van de krijgsmacht in
een wereld vol veranderingen’.
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naar een land ‘dat ik je wijzen
zal’.
De woestijnreis van het volk naar
het Beloofde Land was een weg-
verder, het Paasfeest van de
bevrijding uit Egypte betekende
het jaarlijks vieren van “dat wij
ooit bevrijd zijn, dat er een weg
kwam waar geen weg was, een
pad door de zee…
en dat eens…
allen…
wereld-wijd…”

De draaimolen van de kinderen
op de kermis…
is het afleggen van een weg
die geen weg is:
Minutenlang ronddraaien, een
weg van honderden meters gaan,
en dan uitstappen op het punt

waar je was ingestapt…
De tijd is verder gegaan, maar
jouw weg in wezen niet.

Een boeiend verhaal waarin dit
alles duidelijk wordt is de
verovering van de stad Jericho.
Toen het volk Israël het
Beloofde Land betrad, was
Jericho al eeuwenlang een puin-
hoop.

Het veel latere verhaal van de
verovering van de stad vertelt
dat Israël een snoer van zeven
scheppingsdagen om de stad
legde, een processie met de ark
en priesters met hun horens.

En die rondgang werd zeven
dagen,
op de zevende dag zeven maal.
Toen bliezen de priesters op de
horens en de muren stortten
ineen.

Het is mogelijk dat dit verhaal
een woordspel onthult met de
naam van de stad.
Het Hebreeuws wordt
geschreven in medeklinkers. De
klinkers zijn onbelangrijke
puntjes onder de medeklinkers.
JeRiCHo wordt in het
Hebreeuws gespeld met
dezelfde medeklinkers als het
woord JaReaCH. En jareach
is… de maan!
De godin van de godsdienst van
de herhalingen.

Een weg of een cirkel?
Of een spiraal?
Wel herhalingen, waar de mens
in leeft,
Maar toch een weg-verder?

En is de eerbied voor de weg-
verder
laat Uw Koninkijk komen…
gaan heten?

door ds. W. Janssen

In Babel – waarheen de boven-
laag van de bevolking van
Jeruzalem was gedeporteerd –
bestond hoog-aangeschreven
eerbied voor de cirkelgang van
het bestaan. Als het raderwerk in
een horloge grepen de grote en
kleine herhalingen in elkaar tot
een indrukwekkende samenhang.
De dag en de nacht, met het
opengaan en zich sluiten van
bloemen, planten, gewassen,
de seizoenen met zaaien en
oogsten op hun tijd,
de eb en de vloed onweerstaan-
baar, in hun ritme van de dagen
en de uren,
de maandstonden in de schoot
van de vrouwen,
en de kroon over dit alles
de maangodin,
die ook dat ritme kende…

Of was het andersom?
Dat ook de vruchtbaarheidsston-
den leefden op het ritme van de
maan?
Godsdienst was het vereren en
het door offers bevorderen van
het in stand houden van deze her-
halingen.
Deelnemen aan deze indruk-
wekkende samenhangen beteken-
de dat het leven in wezen geen
geschiedenis kende,
van vroeger en nu,
van nu en later…
Er was geen perspectief van een
weg-verder.

Even indrukwekkend is het dat
het volk Israël zich hieraan heeft
onttrokken.
Abraham wist, op zijn beste
ogenblikken, dat er een weg is,
een weg-verder.
Abraham was weggetrokken uit
het Babelse land en de godsdienst
van de herhalingen, en gegaan

ds. Wim Janssen

Meditatief moment
Ter kennismaking met ds. Wim
Janssen, lid van ICF
Amsterdam, die tijdens de
�ationale Conferentie op 12
mei in Amsterdam de dienst
van bezinning zal leiden,
geven we in dit nummer van
Mededelingen een indruk weer
van de tekst die Wim Janssen
schreef, als variant op een
inleiding tijdens een recente
bijeenkomst van de afdeling
Amsterdam.



Lees de toelich-
ting op -pagina 6.
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ICFfen bij de vleet
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door Jelle Feitsma,
algemeen secretaris
van ICF �ederland.

De tijd was rijp, we waren eraan
toe. Even op de computer kijken
wanneer Apeldoorn zijn
bijeenkomsten heeft, en waar.
Nog even dat stukje van Peter
Nissen in Mededelingen van juni
2010 lezen ter voorbereiding van
de NC 2012, of wat staat er eigen-
lijk in de statuten? Heeft onze
club een missie? Waar zijn de
afgelopen tientallen jaren
Nationale Conferenties gehouden
en wanneer heeft het Besturen-
convent vergaderd? Wat stond
daarvan in de notulen? Zouden ze
eigenlijk al klaar zijn? Even een
berichtje sturen naar de secre-
taris. Trouwens hoe is het de ICF
vergaan de afgelopen 60 jaar?
Wat is de route naar de Nationale
Conferentie in Amsterdam?
Vragen, vragen. Voldoende reden
om de koe bij de horens te vatten.
Dus gaf het Besturenconvent lan-
delijk secretaris Jelle Feitsma de
opdracht zich hierin te verdiepen.
Eerst ging hij kijken of de naam
al vergeven was. En dat is hij…
ongeveer. Het “International” van
ICF komt natuurlijk heel vaak
voor, maar wat dacht u van de
International Cablemakers
Federation, of de International
Crematorium Federation,
Intergral Coach Factory, ICF
Zurich, International Cycling
Fedeartion, of Canoe Federation,
ga zo maar door. Spannend werd
het, toen bleek, dat
www.ICF-Nederland.nl (een
meubelfabrikant) al bestond.
Maar gelukkig bleek
www.icfnederland.nl nog niet
geclaimd te zijn.
Oké, fijn, maar als je dat wilt, bij
wie dan wel? Na gedegen onder-
zoek een even betrouwbare als
goedkope provider gevonden, die

aan alle eisen voldeed en goede
ondersteuning levert. Direct
opdracht gegeven om onze eigen
domeinnaam vast te leggen. Maar
dan moet die lege kast nog wel
met boeken gevuld worden, of te
wel, dan moet de website nog
“gebouwd” worden.
De kleinzoon van ICF-oud-lid
Sieb Feitsma uit Amsterdam,
Tjerk Feitsma, werd bereid
gevonden de klus te klaren en het
ontwerp te maken. Daar moesten
uren van discussiëren van wat
ICF voor een organisatie is en wil
uitdragen aan vooraf gaan. Wie
zijn de bezoekers, wat moet er in
staan, hoe wil je dat het gemakke-
lijk en intuïtief werkt, veel of
weinig kleuren, spannende
(onrustige) bewegende beelden,
filmpjes, verwijzingen, noem
maar op.
Na dagen van programmeren ver-
rees de website van www.icfne-
derland.nl uit het niets. Rustig
van uiterlijk, gemakkelijk te be-
dienen, informatief, maar bovenal
door uw secretaris zelf aan te
passen (na een stevige cursus).
Dus niet dagen discussiëren met
softwarebedrijven voor een
kleine verandering. Het gevolg is
dat ik u nu kan vragen om vorm te
geven aan uw website, om de
inhoud aan te leveren. Foto’s,
documenten in Word of PDFjes.
Maar vertel het ook graag als de
huidige tekst u nu niet bevalt, als
er zaken ontbreken of juist

weggehaald moeten worden. Ik
log in als administrator
(beheerder) en verander het
zomaar voor u. Vrij makkelijk.
En binnenkort hopen we dat de
afdelingssecretarissen ook hun
eigen afdelinggedeelte zullen
kunnen beheren en de voorzitters
hun informatie opslaan. Dan
wordt het een gezamenlijk gedra-
gen project. En zo doen we dat bij
ICF Nederland.
Dus kom maar op. Nu bent U aan
zet!

ICF #ederland heeft een eigen website

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.

‘Home’, de openingspagina
van www.icfnederland.nl.
Doorklikken naar zes hoofd-
stukken. Het is al de moeite
waard om eens te kijken -
maar het wordt nog mooier!


