
MEDEDELI�GE�
ICF �EDERLA�D

I�TER�ATIO�AL CHRISTIA� FELLOWSHIP
56e jaargang, nr. 1 februari 2011

Ontsluit onze lippen
van niets naar alles. En die woorden vatten dat
samen: Heer, open mijn lippen, zodat ik kan ade-
men, spreken, leven. En door te ademen, te spreken
en te leven verkondig ik de lof van de Eeuwige, die
is Adem (Geest), Spraak (Woord) en Leven (Bron).
Adem, Woord en Bron, wat is het anders dan Geest,

Zoon en Vader?
Ze komen uit psalm 51, die
woorden. ‘Ontsluit mijn lip-
pen, Heer, en mijn mond zal
uw lof verkondigen’, zo ver-

taalt de Nieuwe Bijbelvertaling. ‘Ontsluit mijn lip-
pen’: een mooie vertaling. Ontsluiting heeft met
bevrijding, met verlossing, met baren te maken. Met
nieuw leven dus, en met het einde van afgesloten-
heid. Wat dicht zat, gaat open. En het leven kan naar
buiten komen.

Toen mij tijdens een bezinningsweek ooit gevraagd
werd wat mijn meest geliefde mantra was, kwam ik
met de openingswoorden van de metten op de prop-
pen, in het Latijn en gezongen. De anderen, die bij
hun meditatie meestal mantra’s in het Sanskriet
gebruikten, vonden het helemaal niet vreemd dat ik
met die Latijnse woorden kwam. Ze vonden ze zelfs
mooi van klank. En inderdaad zijn ze voor mij zo-
iets als een mantra, een vertrouwde klank, die mij in
staat stelt mijzelf te ontsluiten.

ET MOOISTE MOME�T van de dag vond ik,
vierendertig jaar geleden, toen ik een half
jaar monnik was in een abdij van benedic-

tijnen, het begin van de metten, het nachtgebed van
de monniken. Dat werd gebeden om vijf uur ’s mor-
gens en op zon- en feestdagen nog een half uur
vroeger, want dan duurde het
nachtgebed ruim een half uur
langer (u begrijpt nu waar de uit-
drukking ‘korte metten maken’
vandaan komt). Het was in de
winter nog pikkedonker, ook in de abdijkerk, waar
nog maar één klein lampje brandde, zodat de mon-
niken hun weg naar de koorbanken konden vinden.
Vaak had ik vóór de metten al een korte wandeling
door de tuin gemaakt, om goed wakker te worden.
Het was nog doodstil. En koud.
En dan die eerste woorden van de metten: ‘Domine
labia mea aperies, et os meum annuntiabit laudem
tuam’. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw
lof verkondigen. Ze werden drie keer herhaald. De
eerste keer maakte alle monniken met hun duim een
kruisteken over hun mond. Voor mij was met die
woorden de dag al compleet. En dat terwijl het nog
uren zou duren voor de completen de monnikendag
zouden afsluiten.
De opening van de metten was zoveel als een over-
gang van duisternis naar licht, van dood naar leven,

door
Peter Nissen

H

Prof. dr. Peter �issen is lid van de afdeling ‘s Hertogenbosch van ICF.

Vraag: waarop keek I.C.L.
Nederland in 1973 terug? Het
huidige hoofdbestuur gaat ervan
uit dat I.C.L. (nu ICF) in 1952
van de grond kwam. In dat jaar
werd de oudste afdeling, in Den
Haag, opgericht. Maar in 1973
verscheen in Mededelingen een

herdenkingsartikel dat begint
met de zin: ”Behalve propagan-
dajaar is 1973 ook een jaar van
herdenking. Het is n.l. ongeveer
25 jaar geleden dat de I.C.L.-
gedachte in ons land ingang
begon te vinden, zonder dat er al
aanstonds van een zekere vorm

van organisatie sprake was”.
Dr. H. Kroeskamp schreef in
1973 een herdenkingsartikel in
drie delen over I.C.L. Helaas
hebben wij alleen het eerste deel
terug kunnen vinden.Wie helpt
ons aan het vervolg?
(henk@glimmerveen.nl)

Het raadsel van de jubilea
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Op woensdag 13 oktober 2010
is overleden Frans van
Koppenhagen, geboren op 17
februari 1927 op Sumatra. Hij
was één van de oudste leden
van de afdeling Utrecht van de
ICF. Tot kort voor zijn dood
was hij nog bijzonder vitaal en
actief en zijn overlijden trof
ons dan ook zeer. Temeer,
waar hij overleed na een
wekenlang verblijf op de
intensive-care in het
Diakonessenhuis te Utrecht.
Het was immers in het bestuur
van dàt ziekenhuis, dat wij
elkaar leerden kennen en ver-
volgens jarenlang harmonisch
hebben samengewerkt. Zo
leerden wij ook zijn eerste
vrouw Annemarie kennen, die
helaas in de jaren negentig
getroffen werd door een
slopende ziekte en in 1997 is
overleden.

Frans fungeerde in dat bestuur
eerst als secretaris en later als
voorzitter. Ook toen het be-
stuur werd gemoderniseerd tot
Raad van Toezicht bleef hij als
vanzelfsprekend voorzitter.
Voor de functie van voorzitter
was Frans dan ook uitermate
geschikt: hij was een uiterst
beminnelijk en prudent man,
met samenbindend vermogen,
die tegenstellingen wist te

hij een van de trouwste kerk-
gangers was, was hij niet alleen
jarenlang ouderling, maar ook
voorzitter van de kerkenraad.
Vervolgens werd hij ook nog
voorzitter van het College van
Kerkvoogden in Utrecht.

Frans was een echte vereni-
gingsman. Hij was lid van
diverse Utrechtse gezelschap-
pen, o.a. van Rotary, en ook
daar was hij vanzelfsprekend
enige malen voorzitter. Hij was
ook een bijzonder trouw lid van
ICF-Utrecht I, waar wij Frans
jarenlang hebben meegemaakt.
Hij hield van gedachtenwisse-
ling en discussie, maar hij hield
ook van stilte en contemplatie.
Hij was een overtuigd christen,
die voortdurend trachtte zijn
geloof te verdiepen.
Wij gedenken Frans met respect
en genegenheid. Ook gaan onze
gedachten uit naar zijn vrouw
Frédy, inmiddels ook lid van
onze afdeling, met wie hij
helaas slechts enkele jaren
getrouwd mocht zijn. Tenslotte
gedenken wij zijn kinderen en
kleinkinderen, voor wie Frans
heel veel heeft betekend.

Utrecht, december 2010
�amens afdeling Utrecht,

Nico van Egmond
Lein Schuman.

overbruggen. Deze en soort-
gelijke eigenschappen maakten,
dat hij in de loop van zijn leven in
vele organisaties tot voorzitter
geroepen werd. Plichtsgetrouw
als hij was, kon hij bijna nooit
nee zeggen (en hij vond het
meestal ook wel leuk om te
doen).
Zo werd hij tijdens zijn studie tot
elektrotechnisch ingenieur in
Delft gekozen tot praeses van de
senaat van zijn studentencorps.
Eenmaal directeur van de PUEM,
de Utrechtse elektriciteits-
maatschappij, werd hij al snel ook
gekozen tot voorzitter van de
VEEN, de vereniging van
directeuren van elektriciteits-
bedrijven. In zijn wijkgemeente
Wilhelminakerk te Utrecht, waar

In memoriam
Frans van
Koppenhagen

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.

Gezocht: foto’s van ICF-activiteiten
Wie heeft een foto (of mogelijk: foto’s) van I.C.L.- resp. ICF-
activiteiten uit een ver of uit een recent verleden? Zoals u weet zijn
ICF’ers uit drie verschillende afdelingen (Breda, Amsterdam,
Hilversum) bezig een boek te schrijven over I.C.L./ICF. Dit moet
verschijnen in 2012 als het zestig jaar geleden is dat de oudste
afdeling (in Den Haag) werd opgericht. Ze willen ook graag foto’s
in het boek; maar die hebben ze nog nauwelijks gevonden. Wie
helpt? Graag bericht aan het adres hiernaast.
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resultaat. We hebben al een paar
keer stukjes ontvangen van Ineke
en Pier, maar ik zou zo graag ook
anderen de diepte in zien gaan.
Mededelingen moet ergens over
gaan. Je moet reikhalzend uit-
kijken naar wat hij nu weer te
bieden heeft. Heftige discussies
zijn ook prima.
Mededelingen over zaken mag,
plannen, afdelingsuitspattingen,
kom maar op. Maar het hoofdar-
tikel moet de lokker zijn.

Niet dat ik nu even een oplossing
heb, maar wat zou ik je graag ver-
lossen van dit ruk- en trekwerk.

Als het over ICF-leden gaat, zijn
we geneigd te denken aan leden
van afdelingen. Maar er zijn ook
buitenleden. Heel lang al.
In een Nota Werkgroep ICL-
nieuwe stijl van september 1970
wordt over dusgenaamde buiten-
leden het volgende opgemerkt:
Het instituut ‘buitenleden’ dient
te worden gehandhaafd. Dat dit
een ‘overjarig instituut’ zou vor-
men, zoals wel is opgemerkt, zou
mogelijk juist zijn, als men deze
leden slechts als een comité van
aanbeveling zou beschouwen.
Ziet men deze buitenleden echter
als werkelijk belangstellenden in
het werk van ICL, die echter niet
in de gelegenheid zijn geregeld
de afdelingsbijeenkomsten bij te
wonen of wel buiten het rayon
van een afdeling wonen, dan
moet men deze niet afstoten.
Deze buitenleden dienen overi-
gens wel dezelfde rechten en ver-
plichtingen te hebben als de
leden, dat wil zeggen (afgezien
van het bijwonen van de
bijeenkomsten van de plaatselijke
afdelingen) het betalen van de
jaarlijkse bijdrage, het ontvangen
van het Mededelingenblad en het
Ledenboekje en met name het
deelnemen aan de nationale con-
ferenties, waaraan ze eventueel
een waardevolle bijdrage kunnen
leveren. In de Ledenlijst van 1963
worden nog geen buitenleden
vermeld; de Ledenlijst van 1967
telt er 20, die van 1985 15 en de
Ledenlijst van 2010 vermeldt er
twaalf. Prominente buitenleden
waren: mgr. drs. J. Bluyssen te ’s-
Hertogenbosch; mr. F.L.S.F.
baron Van Tuyll van
Serooskerken te Breda; prof. dr. J.
Verkuyl te Amsterdam; mgr. dr.
J.G.M. Willebrands te Rome en
mr. F. J. G. Baron van Voorst tot
Voorst te ’s-Gravenhage.

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.

ICF telt ook
buitenleden

Uit de afdelingen

Amsterdam - December 2010.
Henk P.J. van Bueren: het acht-
ste gebod ‘gij zult niet stelen’ als
centraal thema voor de tien
geboden in brede zin opgevat
als ‘iemand iets ontnemen of
iemand iets onthouden waar
hij/zij recht op heeft’ waarbij
een aantal test-cases als illus-
tratie voor de discussie werd
gehanteerd.
Helaas moesten we, vanwege
zijn definitieve verhuizing naar
Ameland, afscheid nemen van
drs. ArendJan Hakman. Hij was

Secretaris windt zich op
De e-mails van ICF’s landelijke secretaris Jelle Feitsma zijn in
kleine kring beroemd. Hij doet niet zomaar een korte medede-
ling; nee, hij put zich uit in emotionele bewoordingen. Een voor-
beeld: de eindredacteur van Mededelingen wilde enig overleg
over een volgend nummer van het ICF-digitaaltje dat op 1 fe-
bruari 2011 zou moeten verschijnen, maar waarvoor nauwelijks
kopij was. Dit antwoordde de secretaris:

“Als er één ding is waar ik me
over kan opwinden is het wel
de worsteling die jij je steeds
moet getroosten om kopij te
krijgen. In een intellectuele
club als ICF moet het voor het
merendeel van de con-
tribuerende leden een fluitje
van een cent zijn om hun
intellect aan te spreken.
Eigenlijk is het aan het
hoofdbestuur de schone taak
om dit aanwezige kapitaal aan
het werk te zetten.
Het is het hoofdbestuur
onwaardig dat jij daar steeds
om moet leuren. Maar de
realiteit is weerbarstig. Op
diverse vergaderingen probeer
ik dit punt weer op de agenda
te zetten, maar na verloop van
tijd zakt deze noodzakelijke
oproep weg terwijl jij wel
weer keihard geconfronteerd
wordt met het gebrek aan

vanaf 1977 lid van de afdeling
Amsterdam en had met zijn
drieëndertig jaar lidmaatschap de
hoogste anciënniteit. Hij verraste
ons vaak met de door hem te
berde gebrachte discussiepunten
en met zijn grote kennis over zeer
uiteenlopende onderwerpen.
Jammer dat hij vertrekt.

Den Haag - Op woensdag 19 ja-
nuari in een bijgebouw van de
lutherse kerk een uitgebreid pro-
gramma over de arts, musicus,
drager van de Nobelprijs voor de
Vrede, Albert Schweizer (1875 -
1965), met film, documentaire en
orgelspel.
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door Henk Berflo
P EE� RUSTIGE MIDDAG
half december 2010 zit ik
bij Dick Weggemans in
Halsteren. Dick is al sinds

1980 lid van de afdeling Bergen op
Zoom van de ICF. Toen kwam hij
hier als ingenieur werken voor het
internationaal opererende Ame-
rikaanse bedrijf GE Plastics. In de
jaren negentig van de vorige eeuw
is hij een interim-periode voorzitter
geweest van ICF Nederland en van
het besturenconvent.
Maar meer reden om met hem in
gesprek te gaan is het feit dat hij
van het begin van het bestaan van
ICF in Nederland veel heeft mee-
gekregen. Zijn vorig jaar overleden
echtgenote Beleke was een dochter
van een van de oprichters van de
afdeling Hilversum, dr. H.
Kroeskamp. Deze heeft bij het 25-
jarig bestaan van de ICF in het toen
ook al bestaande ‘Mededelingen’
een overzicht gegeven van het
ontstaan van de ICF in Amerika en
in Nederland.
Dick Weggemans vertelt dat in
vergelijking met thans de ICL toen
meer wezenlijk van betekenis was
voor de maatschappij. Prinses
Wilhelmina bracht ICL naar Neder-
land, met een Internationale
Conferentie in Noordwijk in 1952.
Toen werd ook de eerste afdeling
opgericht. Dat was in Den Haag.
Het waren de dagen van de oprich-
ting van de Wereldraad van Kerken
in Amsterdam (1948) en de
Conference Catholique van de la-
tere kardinaal Willebrands in 1952,
omdat de r.k. kerk niet meedeed
met de Wereldraad. Weggemans
zet ze op een rij: Wilhelmina,
Wereldraad, Willebrands.
Het ging erom mensen bij elkaar te
brengen die op een hoog niveau
van inspraak stonden: er was altijd
wel een staatssecretaris of minister
lid van de afdeling Den Haag. In de
verzuilde maatschappij van toen
was het gewoon als een tweede
natuur dat mensen van de
maatschappelijke top uit verschil-
lende kerken elkaar niet opzochten.

De ICCL probeerde die kloven te
overbruggen en mensen bij elkaar
te brengen, volgens het
Amerikaanse model: samen ont-
bijten met een geestelijk gesprek
voor het dagelijks werk begon.
Dick Weggemans heeft de erva-
ring in de afdeling Bergen op
Zoom dat het lid-zijn van de ICF
voor het werk niet zo uitnodigend
is, maar meer een ‘geestelijk
gebeuren’ zoals hij het omschrijft.
Met name de jaarlijkse uitwisse-
ling met Midden-Zeeland en de
wederzijdse bevruchting biedt
soms nog meer dan de zondagse
kerkgang. Ook de gang naar het
besturenconvent als vertegen-
woordiger of afgevaardigde van de
afdeling heeft Dick steeds zinvol
en plezierig gevonden.
De overgang van ICLeadership
naar ICFellowship heeft hij wel
beleefd als een toegeven aan het
gebrek aan landelijk leadership in
de kerken. Hij vindt het wel
denkbaar weer aan leadership te
gaan denken, “maar dan moeten de
clubs wel met jongere mensen in
een leadershipfunctie worden
aangevuld. Daarbij is veel meer
contact tussen de clubs essentieel.
Misschien zou in Den Haag nog
weer eens een Nationale Confe-
rentie gehouden kunnen worden
met specifiek uitgenodigde buiten-
landse gasten”. Want nu is het wel
veel grijs en 50+ in de afdelingen.
De ICL is begonnen als ‘oecumene
avant la lettre’. Dat doel van elkaar
niet verketteren maar opzoeken en
waarderen over kerkgrenzen heen
is wel bereikt. De ICF is een mid-
del gebleken dat de oecumenische
toenadering van kerkleiders ook
heeft bevorderd. Kijk maar eens in

ICF kan goede bijdrage aan maatschappij leveren
de oude ledenlijsten; bisschoppen
en synodevoorzitters of scribae
waren ook lid van een afdeling als
in Den Bosch, Breda, Utrecht,
Amersfoort.
In Bergen op Zoom hebben we
samen met Midden-Zeeland of
Breda nog wel eens contact
gezocht met buitenlandse ICL-
groepen. In de VS is de ICL nogal
conservatief en ‘fundamentalis-
tisch’ met betrekking tot de C in de
naam ICL. In Duitsland heeft de
ICL als ondertitel ‘Christen in
Verantwortung’. Daar hebben
mensen van Bergen op Zoom en
Breda wel eens een conferentie
bezocht. Deze ICL was ook nogal
conservatief en erg geconcentreerd
in kringen van adel en véél geld.
“Bij ons is het meest aansprekende
juist dat sociale contact met
mensen die je anders niet ontmoet.
Mij viel dat eens op bij een
Europese meeting voor mijn werk
bij GE, op een Goede Vrijdag. De
‘mensenliefde’, dat raakt je. Het
contact, het meeleven met lief en
leed.
Maar we moeten wellicht nieuwe
doelen formuleren voor de ICF.
Anders wordt het een ‘vrienden-
club’ waarbij de I en de C in de
naam al niets meer voorstellen. En
als de F toch wat meer L van lead-
ership moet worden zijn er nog wel
onderwerpen die aan bod kunnen
komen: politiek, christelijk geloof,
economie, wetenschap, bestuurs-
kunde, toekomst van de
maatschappij, globalisering en hun
onderlinge betrekkingen. Zoals er
bij het begin gewerkt werd voor
oecumene en goede verhoudingen
tussen de christenen, ook ten be-
hoeve van de samenleving, zo kan
er in deze nu bestaande samen-
werking gewerkt worden aan inte-
gratie en tegen discriminatie in
welke vorm dan ook.
Met de ervaring van de huidige fel-
lowship waarin we cultuur,
geschiedenis, reizen, avontuur en,
theologie delen, kunnen we een
goede bijdrage leveren”, aldus
Dick Weggemans.

O
Dick
Wegge-
mans


