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Jezus, ’t is een wonder
niet alleen bang dat Jezus niet bijzonder genoeg wordt
gevonden. Ze zijn ook bang dat Jezus ‘los’ wordt
gezien, als een wonderbaarlijk kind dat uit de hemel
komt vallen. Nou, dat is helemaal niet waar, zeggen ze
aldoor. Want in het boek Jesaja en in Habakuk en in de
Psalmen kun je er al over lezen. Je moet dan wel een

beetje fantasie hebben, maar de
bedoeling van de talloze ver-
wijzingen is duidelijk: Jezus is
de beloofde Messias.
Met name voor kinderen is het
bijzonder jammer dat Pseudo-

Mattheüs niet meer bekendheid geniet. En wat je er als
volwassene ook van vindt – mooi of overdreven, te
veel wonderen of juist wel leuk met zoveel wonderen –
de schrijvers hebben het beste met ons voor. Ze willen
dat we allemaal zeggen: Jezus, ’t is een wonder.

Ineke Ludikhuize is voorzitter van ICF Utrecht.

ET KERSTVERHAAL zoals wij dat kennen is in
de eerste eeuwen na Christus doorverteld en
herschreven door talloze mensen. En zoals

dat gaat bij mooie verhalen die steeds opnieuw worden
doorverteld: ze worden alsmaar mooier! In het evan-
gelie van Mattheüs, zoals wij dat kennen wordt de
vlucht van Jozef en Maria naar
Egypte beschreven in drie verzen,
maar in het evangelie van Pseudo-
Mattheüs (3e eeuw) is dit verhaal
heel wat langer en ook zoveel
wonderbaarlijker. Jezus, zo
wilden de vertellers en schrijvers maar zeggen, is een
heel erg groot wonder. Vandaar bijvoorbeeld draken
die door Jezus worden getemd; Jezus die, een baby
nog, praat en loopt; een palmboom die eten en drinken
verzorgt; godenbeelden die zomaar omvallen…
Je wordt het een beetje zat eigenlijk, die wonderen. Het
‘gewone’ kerstverhaal is al wonderbaarlijk genoeg. Dit
is te veel van het goede. Als er af en toe iets heel moois
gebeurt in je leven, ben je blij. Maar als dat dagelijkse
kost wordt dan loop je er aan voorbij. De schrijvers van
dit heel erg wonderbaarlijke verhaal zijn vergeten om
de wonderen een beetje te doseren. De schrijvers zijn

door
Ineke Ludikhuize

H

De kerstmusical ‘Jezus, ’t is een wonder’ van Gonny van
der Maten (muziek) en Ineke Ludikhuize (tekst) gaat op
24 december 2009 in première in de Geertekerk in
Utrecht. Het evangelie van Pseudo-Mattheüs is te vinden
in ‘Buiten de vesting’ van Pieter Oussoren en Renate
Dekker, 2008, Skandalon & Plantijn.)

Op 7 oktober overleed Wim Misdorp, lid van de
afdeling Amsterdam. Het In memoriam van de
hand van Gert-Jan Gerbscheid komt zo mogelijk
in het volgende nummer van Mededelingen.

Even geduld - tot het voorjaar
Het contactblad van ICF Nederland blijft de belang-
stelling houden. Op 17 oktober kon het besturencon-
vent de knoop over de naam nog niet doorhakken.
Het hoofdbestuur zal drie namen voorstellen, waar-
van Mededelingen er één is. In de voorjaarsvergade-
ring van het besturenconvent valt het besluit over de
naam.
Het convent besloot het opgekalefaterde logo te gaan
gebruiken (zie de afdruk bovenaan deze pagina).
De conferentie van november 2010 in Rotterdam zal
gaan over religie en cultuur in de wereld; een com-
missie werkt dit uit.
De afdeling ’s-Hertogenbosch wilMededelingen niet
meer op papier krijgen, maar uitsluitend digitaal. De
leden krijgen vanaf nu het blad per e-mail thuis.
(Eerder had het besturenconvent gekozen voor
papieren verspreiding.)

Het besturenconvent, op zaterdag 17 oktober in
Utrecht bijeen. FOTO: JELLE FEITSMA.
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Ankie van Hasselt-Beels
Op 9 september is Anna Catharina Wilhelmy (Ankie)
van Hasselt-Beels begraven. In de papieren van de
Arnhemse ICF-afdeling zijn haar brieven, verslagen,
notities in haar keurige handschrift nog te vinden. Tot
enkele jaren geleden ging zij trouw naar de landelijke
ICF-vergaderingen. Zij was jarenlang secretaris van
de afdeling Arnhem. Zij woonde tot 2½ jaar geleden
in de Hobbemastraat in Arnhem, vanaf 1975 als
weduwe.
Niet alleen voor haar drie kinderen, maar vooral voor
haar kleinkinderen, die haar Mima noemden, heeft zij
veel goeds gedaan. In de dienst in het kerkje van
Schaarsbergen vertelden zij daarover. Ik herkende
daar veel van, want ook als ze bij mij op bezoek was,
kon ze boksen met mijn jongste zoon en uitleggen hoe
ze over haar geloof en over ICF-aangelegenheden
dacht. Ze praatte net zo keurig als haar broer, die over
haar levensloop vertelde en voor onze afdeling eens
een lezing hield over de sprookjes van 1000 en 1
nacht. Ze is 89 jaar geworden en we herinneren ons
haar als bijzonder scherpzinnig, geestig en gevat.
Pastor Corry Koot-Hendriks heeft haar dienst volgens
de wensen van Ankie zelf geleid en dat deed ons, haar
ICF-vrienden uit Arnhem goed. Haar levenskunst en
sprankelende aanwezigheid missen we al een lange
tijd, maar op haar rouwadvertentie werd de schrijfster
Marguérite Yourcenar geciteerd: ‘il ne faut pas pleu-
rer que cela n’est plus; il faut se réjouir que cela a été’,
je moet niet huilen om wat er niet meer is; je moet je
verheugen dat het er geweest is.
Ankie is veilig bij God.

Natalie M. da Costa
buitengewoon lid uit Arnhem

Een interactiefje uit Breda

Geachte heer Glimmerveen,
Meedenkende over een andere naam voor ons
mededelingenblad:

InteraCtieF
Het geeft een beetje weer dat wij elkaar in denken
en doen proberen te activeren, elkaar wederzijds
beïnvloedend, op elkaar inwerkend. Zie ook Van
Dale; daar staat zelfs: interactieve lijn = babbelbox.

We zouden het ook wel als zelfstandig naamwoord
kunnen gebruiken: ‘wil jij voor het oktobernummer
nog een interactiefje schrijven?’
Misschien een idee.

Hartelijke groet,
Peter Wassink,

ICF-lid afdeling Breda

Henk de Jonge
Op 20 november overleed in de leeftijd van bijna 87
jaar Henk de Jonge, lid van ICF Den Haag I. Hij was
een van onze oudste leden, die heel lang, vanaf de
vroegste tijd, betrokken is geweest bij onze afdeling.
Tot het laatst toe bezocht hij bijeenkomsten en nam hij
actief deel aan de besprekingen.
In het maatschappelijke leven had hij een belangrijke
positie als oud-hoofddirecteur van de PTT. Kerkelijk
was hij lid van de Gereformeerde Kerken in
Nederland en daarna van de Protestantse Gemeente in
Wassenaar, de plaats waar hij woonde. Zijn geloof
was van beslissende betekenis in zijn leven.
Daar lag ook zijn inspiratie voor zijn lidmaatschap
van ICF: hoe geef je je geloof gestalte in de
maatschappij, bijv. in een functie zoals hij die be-
kleedde binnen de PTT? Over die vraag heeft hij zich
in onze afdeling vaak geuit. Een van zijn laatste lezin-
gen ging over het Samen-op-Wegproces. Als voorzit-
ter van een deputaatschap binnen de Gereformeerde
Kerken is hij een tijdlang nauw bij dit proces
betrokken geweest.
Zeer onlangs heeft hij nog een bijdrage geschreven
over de geschiedenis van ICF Nederland, onder de
titel “Hoe de L uit de ICL verdween”, welicht te zij-
ner tijd op te nemen in het komende jubileumboek.
Tot het laatst is Henk de Jonge helder van geest
geweest. Zijn overlijden is voor ons allen plotseling
gekomen. Wij zullen hem missen, behalve als eru-
diete man ook als zeer beminnelijk mens. Hij laat een
leegte bij ons achter. Moge de Eeuwige zijn vrouw,
kinderen en kleinkinderen nabij zijn.

Gerrit Kalsbeek
secretaris ICF Den Haag I

De naam van de fotograaf
In het vorige num-
mer van Mede-
delingen drukten
we een foto van
Kader Abdolah af,
gemaakt op de lan-
delijke ICF-confe-
rentie van 7 febru-
ari 2009 in Utrecht.
Dezelfde foto had
(iets groter) ook al
gestaan in Mede-
delingen van maart
2009. Helaas is
beide keren ver-
zuimd de naam van
de fotograaf te ver-
melden. De foto is gemaakt door E.G.R. Baak, lid van
ICF Amsterdam.

Kader Abdolah
FOTO: E.G.R. BAAK
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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.

om: kansen voor ICF!
Tijdens een geanimeerd
informeel samenzijn werd het
glas geheven op de toekomst.
De leden van ICF ’s-Hertogen-
bosch vetrokken daarna met hun
partners en enkele gasten voor het
diner naar de Raadskelder.

Luc Batterink
dagvoorzitter minisymposium

Kansen voor ICF ’s-Hertogenbosch
bij vijftigjarig jubileum

Op maandag 16 november 2009
heeft ICF ’s-Hertogenbosch een
minisymposium gehouden in de
Grote Kerk ter gelegenheid van
haar 50-jarig jubileum. Na een
welkom door de voorzitter,
Maria Westerwoudt, kregen twee
externe inleiders het woord om
hun visie te geven op de
toekomst: welke kansen zijn er
voor ICF, voor de oecumene,
voor de kerken?
Drs. Vincent Schoenmakers,
priester van het Bisdom van
Breda, deken van het dekenaat te
Bergen op Zoom (1981 tot 1996),
sinds 1997 vicaris-generaal van
de bisschop van Breda, initi-
atiefnemer in 1980 en nu secre-
taris van ICF Bergen op Zoom,
hield een inspirerend betoog,
waarin hij kwam tot een drietal
stellingen:
• oecumenisch gesprek is kracht
tot versterking van eigen (en
elkaars) identiteit;
• plaatsen van stilte en spiritu-
aliteit moeten behouden blijven;
• we moeten - nu de kerken klein
worden - de verleiding weerstaan
met zelfbehoud bezig te zijn.
Na een muzikaal intermezzo door
organist Willem Visscher op het
Bätz-orgel van de Grote Kerk,
nam ds. Jan de Vlieger het woord.
Hij is predikant van de
Protestantse Gemeente Vught,
uitgever van de Naardense Bijbel
en mede-organisator van het
Spiritueel Café, dat enkele keren
per jaar in de gerestaureerde
Lambertuskerk te Vught plaats
vindt. Ook zijn inleiding mondde
uit in drie stellingen:
• het is tijd voor een ‘oecumene
der verlichting’ ;
• de core-buisiness van de kerk is
communicatie tot stand brengen;
• een eenwording van de RK
Kerk en de Protestantse kerken is

geen wenkend perspectief voor
oecumene.
De 50 deelnemers aan het mini-
symposium konden zich in de
pauze voorbereiden op een reac-
tie. Voor de gelegenheid waren de
stellingen op flipovers
geschreven. De deelnemers kon-
den hun ‘eens’ of ‘oneens’ met de
stellingen uiten door er groene of
rose papiertjes - met toelichting -
bij te plakken. Tenslotte kregen
beide inleiders de gelegenheid
een eerste reactie te geven op het
plak- en schrijfwerk. De
opbrengst van dit minisympo-
sium, in de vorm van teksten van
de inleidingen, stellingen en reac-
ties op die stellingen, zal aan
nadere analyse worden onderwor-
pen. Mogelijk komen hieruit
nieuwe initiatieven voor ICF
voort, en daar ging het toch ook

Voorzitter Maria Westerwoudt
van ICF-’s-Hertogenbosch
brengt een toast uit op de
toekomst van ICF, samen met
Kees de Ruiter, al 50 jaar lid,
dus van het begin af aan is hij
bij de ICL/ICF geweest, en
Henk van Tilburg (rechts).
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te pretentieus?’ ‘Zijn we niet te
hoogmoedig door dat leiderschap
zo te beklemtonen? Hier kom ik
op datgene wat Dick Weggemans
in een vorige editie van
Mededelingen noemt. Hij zegt dat
de verandering van ICL naar ICF
alleen in Nederland plaats vond.
Hij constateert dat dit inderdaad
gebaseerd is op typisch
Nederlandse sentimenten.
Inderdaad, het heeft m.i. te maken
met een typisch Nederlandse
eigenschap dat vele Nederlanders
moeilijk autoriteit kunnen aan-
vaarden. Zo in de trant van: “Wie
zijn jullie om je leiderschap aan
te meten?” Anders gezegd: “Doe
maar gewoon en steek vooral je
hoofd niet boven het maaiveld
uit”. Dat is wel een heel andere
mentaliteit dan in de
Angelsaksische traditie.
Inderdaad, grote verschillen in
cultuur, in opvattingen en
gebruiken. In de Engelse cultuur
schuwt men het begrip
Leadership niet.
Ik denk dat wij bij het afzweren
van de L van Leadership onbe-
doeld heel wat overboord gezet
hebben.
En ik blijf het jammer vinden dat
we ons zo afstandelijk opstellen
t.a.v. de I van International.
Terecht zegt Weggemans:
“Internationaal zijn we niet
meer”. Maar de ouderen onder
ons (en ik ben al heel oud!) weten
dat het ooit anders is geweest. Ik
heb de nodige ervaring opgedaan
in de jaren 1988/1989, toen ik
voorzitter was van het hoofd-
bestuur. We hebben getracht een
internationale conferentie te
organiseren. De voorberei-
dingscommissie heeft twaalf keer
vergaderd; we hadden de toen
zeer bekende Dorothee Sölle.
Onze teleurstelling bij het
afblazen van de conferentie was
groot. Henk de Jonge

Hoe de L verdween uit ICL
Bij de start van (toen nog) de ICL
was ik nog geen lid. Maar ik was
er wel bij in de beginjaren, de
jaren zestig van de vorige eeuw.
Uiteraard kan ik over de discussie
over de L van Leadership alleen
spreken vanuit mijn ervaringen
bij de afdeling Den Haag, waar-
van ik toen lid was en nu nog ben.
Maar Den Haag was, toen
althans, nogal voorlijk in de dis-
cussies over grondslag en doel-
stellingen van de ICL. In Den
Haag was die discussie emotio-
neel, soms zelfs heftig. Het ging
daarbij om de volgende aspecten:
- Moet het lidmaatschap van de
ICL met voorkeur zijn voor
mensen uit leidinggevende posi-
ties, zoals directieleden van
bedrijven, wetenschappelijke
instituties en leidinggevenden uit
kringen van onderwijs en over-
heid?
- welke motieven hadden de
oprichters van de ICL om nadruk
te leggen op leidinggevend?
De L van ICL was door Vereide,
de motor achter de oprichting,
bewust gekozen. Maar de
eerlijkheid gebiedt om lei-
dinggevend hier niet op te vatten
als leiders in hiërarchische zin,
dus leiding geven aan groepen
mensen in een werkeenheid. Nee,
Vereide zocht het juist breder en
hoger; in mensen van aanzien die
overtuigd Christen waren, vereni-
gen om hun Christen-zijn uit te
dragen en daarvan te getuigen. Zij
moesten vanuit hun positie als
kerngroep actief zijn om
maatschappelijke veranderingen
aan te brengen. Je zou dit een
elite kunnen noemen, maar niet
tot eigen glorie en aanzien. Actief
meewerken om het Koninkrijk
van God op aarde te bevestigen.
Een vèrreikend ideaal, ja zeker,
maar ook een verrijkend ideaal,
gericht op een Christelijk leider-
schap ten dienste van de gehele

door
Henk de Jonge †

“Terugkomend van vakantie las
ik Mededelingen van juni. Ik
reageer nu (verlaat) op het ver-
zoek een bijdrage te leveren voor
het lustrumboek ICF in de
maak”.
Dit schreef ICF-lid drs. H. de
Jonge op 1 september aan de
eindredacteur van Mededelin-
gen, tevens een van de auteurs
van het komende jubileumboek.
Deze legde zijn bijdrage, “Hoe
de L verdween uit de ICL”, op
het stapeltje bijdragen voor het
jubileumboek.
Op 24 november kwam er een
brief van Gerrit Kalsbeek, secre-
taris van ICF Den Haag, waarin
hij het overlijden van Henk de
Jonge meldde. “Afgelopen dins-
dag belde hij mij dat hij wegens
griep verhinderd was onze lunch-
bijeenkomst bij te wonen. Niets
wees erop dat het de laatste keer
zou zijn dat ik zijn stem zou
horen”.
Zijn overlijden is aanleiding om
een deel van het artikel voor het
jubileumboek nu in Mededelin-
gen af te drukken.

samenleving.
Nog altijd kan het mij verbazen
dat zij met die intentie van
Christelijk leiderschap zo weinig
hebben gedaan. Want het ging al
spoedig om de vraag: ‘Is het niet


