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Eenheidsworst
met een interface die gedeeld wordt. Zit het goed
met die interface, dan is een werkelijk samenkomen
mogelijk. In het gelaat van de ander ontmoet ik mijn
naaste, zegt de filosoof Levinas.
Geen gezicht is gelijk, toch kan er een daadwerke-
lijke ontmoeting plaats hebben. Geen standaard,

geen eenheidsworst en toch
aansluiting, herkenning.…

Eenheidsworst in ICF?
Allemaal hetzelfde geloven?

Persoonlijk ben ik blij met differentiatie. Met ver-
schillende opvattingen over geloof, over leven en
samenleven. Met de variatie van de ‘blijde bood-
schap’ die is als een grote diamant. Je raakt er nooit
op uitgekeken. En ieder kijkt ernaar en handelt op
eigen wijze; spreekt erover, soms met veel elan.
Ontmoet mij. En als een ander meer accent legt op
een facet dat mij minder aanspreekt, dan ergert dat
niet, maar brengt vreugde mee. Zó kan men er ook
naar kijken. Wel op 70 manieren. Laten we vooral de
ander zijn of haar facet van de diamant gunnen.
Geen eenheidsworst. Leve de variatie! Leve ICF!

Pier Slump is voorzitter van ICF Apeldoorn.

E�HEIDSWORST smaakt niet!”, zegt
men vaak. Terecht, denk ik. Verschil
van smaak, variatie, doet immers
eten.

Toch is eenheid op diverse niveaus van groot belang.
Denk maar eens aan de stekker en het stopcontact.
Stel je voor dat op dit gebied
geen eenheid was. Bij elke
aankoop van een elektrisch
apparaat controleren of de
stekker wel in het stopcontact
thuis zal passen? Je moet er niet aan denken dat er
geen standaarden zouden zijn. Standaards die vooral
thuis horen op raakvlakken van apparaten.
De stekker-stopcontactcombinatie is zo’n raakvlak.
Men duidt het tegenwoordig vaak aan met het
Engelse woord interface. Een typisch modern
woord.
Grappig toch, dat woord interface: het betekent let-
terlijk ‘tussen gezicht’, de ruimte tussen twee
gezichten. Ook twee gezichten die elkaar ontmoeten
moeten op elkaar passen. Als er iets mis is met de
inter-face gaat het mis voordat de communicatie kan
beginnen. De ontmoeting van twee mensen begint

door
Pier Slump

“E

Dit jaar wordt de Nationale Conferenrtie van
ICF Nederland georganiseerd in Rotterdam. De
datum: zaterdag 20 november 2010.
Afdeling ICHTHUS Rotterdam is druk bezig
om er een interessante ontmoeting van te
maken, waarbij ook introducés welkom zijn.
Prof. dr. Marcel Barnard zal met ons van
gedachten wisselen over de vraag of de Bijbel
nog een rol speelt in de kunsten van het Europa
in de 20e eeuw. Zijn ruim geïllustreerde inlei-
ding voert ons mee langs verschillende kunst-
uitingen.

Marcel Barnard is verbonden aan de
Protestantse Theologische Universiteit in
Utrecht. Samen met Gerda van de Haar voerde
hij de redactie van het boek ‘De Bijbel
Cultureel’.
Er is een typisch Rotterdamse locatie gevonden
voor deze dag. De lokatie wordt later bekend
gemaakt.
“Vanzelfsprekend wordt gezorgd voor een lunch
en enige aangename verpozing in onze
bruisende stad”, zegt de commissie van voor-
bereiding. (Over de spreker: pagina 4)

�ationale Conferentie in Rotterdam



In memoriam
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Wim Misdorp
Amsterdam 6 juni 1929 - De Bilt 7 oktober 2009
De afdeling Amsterdam heeft een gevoelig verlies
geleden. Hij was een betrokken medelid met altijd
een belangrijke bijdrage in de gedachtenwisseling.

Uit een onkerkelijk
gezin afkomstig had hij
als jongen van 15 een
bijzondere openba-
ringservaring op de
Veluwe tijdens een
soort onderduikperiode
- fors als hij was ter-
nauwernood aan een
razzia ontkomen - die
hem blijvend voor
geloof en kerk deed

kiezen. Hij studeerde veeartsenij in Utrecht. Met
medewerking van Artis onderzocht hij dode dieren
op kanker, promoveerde op dat onderwerp en werd
in Utrecht hoogleraar ‘veterinaire oncologie’.
Op 1 februari 1959 bevestigde ds. Kater in de
Willem de Zwijgergemeente vijf nieuwe kerken-
raadsleden, onder wie Wim en mij als ouderling.
Later werd hij een centrale figuur in het culturele
kerkenwerk in Hervormd Amsterdam. We werden
buren en vrienden. In 2000 vroeg ik hem of hij
ervoor voelde lid van ICF-Amsterdam te worden.
Zolang zijn gezondheid het toeliet bezocht hij onze
bijeenkomsten en zette hij ons met belang-
wekkende onderwerpen aan het denken.

GERD-JAN GERBSCHEID

Traditioneel en trouw aan
de oorsprong komt ICF-
afdeling Amster-dam
maandelijks op zaterdag-
morgen voor het ontbijt bij
de deelnemers thuis, gezel-
lig en betrokken. Jelle
Feitsma maakte deze foto
op 6 februari in zijn eigen
woning in Amsterdam-
Zuid waar die zaterdag-
morgen de afdeling bijeen
was.

Beleke Weggemans- Kroeskamp
Beleke Weggemans-Kroeskamp (77) stierf in
Halsteren op 16 november 2009, voor de
buitenkring plotseling, voor de binnenkring
verwacht. Samen met haar man Dick was ze sinds
1980, vrijwel vanaf het
begin van de afdeling
Bergen op Zoom, lid
van de ICF. Ze waren
trouwe leden en voor
elkaar ’vrienden en
beminden’, zoals Dick
zei.
Ze was een gelovige
vrouw, van protestantse
huize, maar stond in die
traditie even trouw als
kritisch. Het geloof en de kerk moesten naar haar
inzicht vooral ook een bijdrage leveren aan de
humanisering van de samenleving. Zo nam ze al-
tijd deel aan het ICF-gesprek, betrokken, nuchter
en realistisch.
Op zaterdag 21 november 2009 hebben we haar
vanuit de kerk uitgeleide gedaan. Dick Weggemans
las zelf psalm 23 in deze preciezere vertaling: ‘De
Ene, mijn Herder, niet zal ik ontbreken’. In psalm
23 staat ook: Gij bereidt voor mij een tafel. We
zullen dat als ICF voor elkaar en Dick (maan-
delijks) blijven doen, in dankbare herinnering aan
Beleke Weggemans-Kroeskamp.

VINCENT SCHOENMAKERS
secretaris ICF-afdeling Bergen op Zoom

Afdeling Amsterdam op zaterdagmorgen



Hieruit blijkt ook dat de omvang van de afdelingen
nogal verschilde in die tijd.
Den Haag – toen nog ’s-Gravenhage – had eerst
twee afdelingen. De eerste was in 1952 opgericht, de
tweede in 1959. Ze zijn in 1961 gefuseerd en er
werd toen een eigen ‘Seniorengroep’ opgericht die
op dezelfde plaats, maar op een andere dag
samenkwam.
In alle afdelingen zie je een afspiegeling van de sec-
toren die in die stad een eigen functie hadden. Waar
een rechtbank was, was vaak de president van de
rechtbank of een rechter of ook de vicepresident
(Alkmaar, Almelo,Amsterdam,Arnhem, Breda, Den
Haag, Den Bosch, Maastricht, Rotterdam, Utrecht)
lid van die afdeling.
Waar een universiteit gevestigd is, zie je veel pro-
fessoren van diverse studierichtingen als lid ver-
meld.
Waar een r.k. priesteropleiding – grootseminarie –
was, tref je presidenten, docenten of regenten (!)
aan: Apeldoorn, Breda, Heerlen, Maastricht, Zwolle.
Uiteraard zijn in alle afdelingen predikanten en
priesters aanwezig. In de afdelingen IJmond en
Dordrecht is ook de oud-katholieke pastoor ter

plaatse lid.
En in diverse afdelingen is de plaat-
selijke burgemeester lid. In Zwolle
zijn er zelfs drie burgemeesters uit
de omringende plaatsen lid: van
Hattem, Oldebroek en Staphorst! En
de oud-commissaris der koningin
ook nog. Maastricht en Arnhem
hebben dezelfde eer.
Heerlen is duidelijk de afdeling in de
mijnstreek: er zijn tien leden die
direct met de mijnbouw te maken
hebben.
Den Haag kende natuurlijk veel
hoge ambtenaren en twee ministers
die lid zijn in hun ambtsperiode.
Rotterdam kent vijf leden die met
scheepsbouw en zeevaart van doen
hebben. In deze afdeling is ook het
meest bescheiden lid: bij een lid met
titel Ir. staat als beroep simpel
‘sloper’.
Uiteraard zijn er veel leden in alle
afdelingen die leiding geven aan
bedrijven, aan maatschappelijke
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1964: ICF-afdelingen waren
afspiegeling van de steden

Door Henk Berflo

� MIJ� BEZIT is een ledenboekje 1964 van
ICL Nederland, aangesloten bij de
International Council for Christian
Leadership. Daarin wordt een kort overzicht
gegeven van het ontstaan en de ontwikkeling

van ICL. Toen de ICL ook buiten Amerika bekend
werd is overeengekomen “dat ieder land waar vol-
doende belangstelling bestond een eigen afdeling
kon oprichten, die autonoom zou zijn en zich zelf-
standig, conform landsaard, nationale inzichten en
eigen behoeften, zou kunnen ontwikkelen”.
De koepelorganisatie ICCL, gevestigd in
Washington, stond toen onder voorzitterschap van
Edmond Michelet, oud-minister van Justitie. Er
waren vice-voorzitters afkomstig uit Bonn, Luik,
Washington, Den Haag en New Delhi. Gedelegeerde
voor Nederland was Jan Verhaar uit Bussum.
In Nederland waren er begin 1964 22 afdelingen en
tien ‘buitenleden’.
Veel afdelingen zijn eind jaren 50 en begin jaren 60
van de vorige eeuw opgericht.
Ik heb een staatje gemaakt waaruit dit blijkt.

Afdeling Oprichting Leden Aan- Locatie
vangstijd

Alkmaar Mrt ’62 21 17.00 Wisselend
Almelo Apr ’62 19 17.30 Cultureel Centrum
Amersfoort Nov ’59 22 18.00 “de Witte”
Amsterdam 1 Nov ’55 24 12.15 “de Ster”
Amsterdam 2 Mrt ’62 22 12.15 Krasnapolski
Apeldoorn Mrt ’60 19 12.15 “Keizerskroon”
Arnhem Feb ’60 35 12.15 “Royal”
Breda Sep ’62 19 18.00 “de Kroon”
Dordrecht Feb ’63 17 18.00 “Statenhof”
Eindhoven Jan ’60 17 12.15 Prot. LTS
’s-Gravenhage Jan ’52 38 12.15 “du Passage”
-SeniorengroepOkt ’61 10 12.15 “du Passage”
Groningen Mrt ’60 22 12.15 “de Kwinke”
Heerlen Sep ’61 24 17.45 Grand Hotel
‘s-Hertogenb Sep ’59 21 12.30 Chalet Royal
Hilversum Nov ’56 28 12.15 Hof van Holland
Leeuwarden Apr ’62 16 17.30 “de Kroon”
Maastricht Nov ’62 14 17.30 “Du Casque”
Rotterdam 1 Jan ’60 32 12.30 Engels
Rotterdam 2 Dec ’59 28 12.30 AMVJ gebouw
Utrecht Nov ’59 31 12.15 Huize Molenaar
IJmond Apr ’62 26 12.15 ?
Zwolle Jan ’60 19 12.15 Wientjes

I

Zie verder op pagina 4.
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“Heeft de hedendaagse kunstenaar
nog iets op met de Bijbel? Nou en
of, leert het nieuwe naslagwerk
’De Bijbel cultureel’. God mag
150 jaar geleden doodverklaard
zijn, maar nog altijd blijkt kunst
doordrenkt van sacraliteit.”
Zo begint een lang artikel in
Trouw van 25 september 2009, na
het verschijnen van het kostbare
boek dat onder eindredactie van
Marcel Barnard en Gerda van de
Haar tot stand is gekomen.
Deze prof. Barnard is de spreker
op de Nationale Conferentie van
ICF, op zaterdag 20 november in
Rotterdam.

De Heilige Schrift is in de
Westerse kunsten van de twintig-
ste eeuw allerminst verdwenen.
De aloude verhalen komen nog
altijd volop terug in de beeldende
kunst, in modern-klassieke
muziek en pop, in literatuur,
poëzie en – in mindere mate – het
theater. Nu eens, schrijft prof.
Barnard, op een traditioneel-
gelovige manier, dan weer kri-
tisch, ironisch of provocerend.
Maar dat laatste, zo meent Marcel
Barnard, onderstreept eerder het
belang van het heilige boek dan
dat het ’t ondergraaft.

Uit de afdelingen
In de lunchbijeenkomst van de
ICF-afdeling Den Haag van
woensdag 16 december in de
Kloosterkerk, Lange Voorhout 4,
sprak dr. Frans P. van Stam over
leven en werken van Calvijn. Dr.
Van Stam is universitair onder-
zoeker en Calvijn-kenner. ICF
Den Haag sloot hiermee het
Calvijnjaar af.
Een maand eerder, op 18 novem-
ber, sprak Louis Banning over de
pauselijke encycliek ‘Caritus in
Veritate’. Hij wees enige funda-
menteel ethisch-morele aspecten
aan die financiële experts en
economische beleidsmakers nooit
uit het oog mogen verliezen.
Op 20 januari sprak pastoor Fr.

instituten van gezondheidszorg
als ziekenhuizen en maatschap-
pelijk werk, standsorganisaties of
kerkelijke instellingen. En overal
zijn er natuurlijk veel leden als
notarissen, artsen, apothekers, in
de vrije beroepen.
Wel is opvallend dat er zeer
weinig vrouwen lid zijn geweest
in die tijd.
Van de tien ‘buitenleden’ waren
er echter vijf vrouwen, naast twee
r.k. bisschoppen, van wie één in
Rome!
Er is wel veel veranderd in de
afgelopen 46 jaar! Maar niet de
doelstelling van ICL van toen:

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.

Eindredacteur van
‘De bijbel cultureel’
op ICF-congres

a. de onderlinge vriendschap der
leden bevorderen;
b. het periodiek houden van
bijeenkomsten per afdeling;
c. het organiseren van bijeenkom-
sten, conferenties op plaatselijk,
regionaal of landelijk niveau
waar de problemen van het chris-
ten-zijn in de wereld wordt
besproken.
Deze volgorde is wel opmerkelijk
uit oogpunt van een organisatie,
naar het lijkt. Maar er ligt een oud
adagium van de oecumenische
beweging aan ten grondslag: “de
dialoog van de liefde gaat voor de
dialoog van de waarheid”.
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Sjaak de Boer over ‘Pastoraat
tussen krotten en kastelen’. Hij
putte uit zijn ervaringen als mis-
sionaris in Rio de Janeiro.
Op woensdag 17 februari spreekt
Ben Fanoy over ‘Afrika - ver-
loren continent?’

Op 9 december sprak Trees
Verwilligen voor ICF Zeeland in
Middelburg over ‘Van Oer-moed-
er via vele, vele godinnen naar
Maria’.

De ICF-afdeling Hilversum kijkt
terug op een indrukwekkende
adventsviering op 9 december.
Gertrude Allaart, Henny Plomp
en Mieke Tissink verzorgden een
perfect diner met passende
muziek en spel.
Op 10 februari: Annelies van
Setten over ‘In balans met
stressreductietraining’.

Prof. dr. Marcel Barnard
FOTO: A. BERKOUWER


