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Bonken op luiken
bidden wel vooral een indringend gesprek met ons
zelf, in de hoop - en soms het vermoeden - dat er nog
iemand of iets meeluistert. We weten dus niet zo
goed wat bidden is. Maar het lijkt veel met onze
kwetsbaarheid en onze machteloosheid te maken te
hebben. Wie bidt, geeft zich bloot. Wie bidt, laat

zich kennen. Misschien praten
we er daarom ook niet zo
gemakkelijk over.
Huub Oosterhuis, die al een
leven lang gebedsteksten

schrijft, bundelde onlangs 150 gebeden onder de
titel Kom bevrijden. In het ‘woord ten geleide’ zegt
hij: ‘De Bijbel is het verhaal van een god die vriend
is – bij wie je midden in de nacht op de luiken mag
rammen.’ Dat is bidden, zegt hij: ‘vragen, smeken,
aandringen, bonken op luiken’. Een kernachtiger
omschrijving van bidden ben ik nooit eerder
tegengekomen: bonken op luiken. Doe open, ont-
grendel de luiken, laat licht en lucht binnen. Doe de
wereld ontluiken, geef lucht dat ik kan ademen, licht
dat ik kan zien. Geef ruimte dat ik kan leven. Wij
bonken op luiken, midden in de nacht, een leven
lang.

Prof. dr. P.J.A. (Peter) �issen is hoogleraar cul-
tuurgeschiedenis van de religiositeit, in het bij-
zonder vanaf de vroegmoderne tijd aan de
Radboud Universiteit �ijmegen en lid van ICF
’s-Hertogenbosch.

R WORDT I� �EDERLA�D veel gebeden,
meer dan u waarschijnlijk denkt. Terwijl
nog maar ongeveer een kwart van de

Nederlandse bevolking zichzelf als een met een kerk
verbonden gelovige beschouwt, geeft tweederde van
de Nederlanders bij onderzoeken aan min of meer
regelmatig iets te doen wat zij
zelf bidden noemen. Bij het laat-
ste onderzoek ‘God in Neder-
land’ in 2006 was dat 63 procent
en bij een onderzoek van
Nijmeegse godsdienstpsychologen uit diezelfde tijd
71 procent. Driekwart jaar geleden publiceerde het
damesblad Margriet de uitslag van een onderzoek
over religie onder haar lezeressen, en daarvan gaf
zeventig procent aan regelmatig te bidden. Er wordt
dus veel gebeden.
Alleen: we weten het niet van elkaar. We praten er
met elkaar nauwelijks over. We vinden het mis-
schien wel gênant om er over te praten. Dat geldt
zeker voor jongeren. In anoniem onderzoek geeft
ook van hen een grote meerderheid te kennen regel-
matig te bidden. Maar zij zullen dat niet gemakkelijk
tegenover elkaar toegeven. Zij praten gemakkelijker
met elkaar over hun seksleven dan over hun gebeds-
leven. Seks is minder taboe dan bidden.
Hoe dat komt? Misschien omdat we eigenlijk ook
niet zo goed weten wat we doen als we bidden. Want
wat is bidden? Wie kan het zeggen? Misschien is

door
Peter Nissen

E

Met tal van voorbeelden zal prof. dr. M. Barnard
het onderwerp ‘Spelen bijbelse thema’s nog een
rol in de kunst van de 20e eeuw?’ bespreken op
de Nationale Conferentie van de ICF van zater-
dag 20 november in Rotterdam. Het lijkt ons
niet alleen een boeiend thema, we gaan ervan uit
dat het ook heel wat bij ons zal ´losmaken´.
Kunst en Bijbel: gemakkelijke plaatjes of ver-
borgen verlangens? Ontroering of afzetten? Is

Het Boek in de 20e eeuw gesloten? Wat was de
invloed van de oorlogen? In overleg met de
spreker is flink tijd uitgetrokken voor discussie
en nabeschouwing. We rekenen op een pittige
respons van de deelnemers.
Nadere informatie over dagprogramma en deel-
name volgt in de volgende nummers van
Mededelingen.

Martine Pothuis, coördinatie.

Bijbelse thema’s in de kunst van de 20e eeuw
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ET CO�TACT- en infor-
matieblad van ICF
Nederland blijft een-
voudigweg ‘Mededelin-
gen’ heten. Dat heeft het

Besturenconvent van ICF op zaterdag
10 april in Utrecht besloten.
De naam ‘Mededelingen’ gaat bij ICF
al 55 jaar mee. Henk Glimmerveen die
twee jaar geleden als redacteur werd
aangetrokken, vond die naam wel erg
stoffig; hij dekte bovendien de lading
niet. Dit bracht een lange discussie op
gang die erop uitliep dat er niets is
veranderd. Voordat het Besturenconvent zijn
besluit nam, had de redacteur zich al met deze
uitkomst verzoend.
Uit de aangereikte suggesties legde het bestuur
aan de vergadering drie mogelijkheden voor: Op
de hoogte, InteraCtieF en Mededelingen. Meer
afdelingen bleken te kiezen voor Mededelingen
dan voor beide andere opties samen.
Op de voorpagina komt onder de naam: ICF
�ederland, met een kleinere letter en rood.

Het ging bij het Besturenconvent niet alleen om
de naam van het contactorgaan, maar ook over de
wijze van verspreiding. Het drukken en de ver-
spreiding per post is nogal prijzig. Drukken in
kleur is helemaal onbetaalbaar. In deze tijd is di-
gitale verspreiding gebruikelijk geworden. Het
Besturenconvent ging met zijn tijd mee:

Mededelingen wordt vanaf nu digitaal aan de
leden gestuurd.
De eindredacteur stuurt zijn product naar de lan-
delijke secretaris, die voor verzending - als
bijlage bij een e-mail - zorgt. De afdelingssecre-
tarissen zullen afdrukken verzorgen voor leden
zonder e-mailadres.
Mededelingen zal als regel vijf keer per jaar ver-
schijnen. Meer nummers per jaar zijn mogelijk,

zeker nu vaker verschijnen niet meer
leidt tot hogere drukkosten.
De leden van het Besturenconvent
willen in de rubriek ‘Uit de afdelin-
gen’ graag lezen wat er in andere
afdelingen aan de orde komt. Daarbij
kunnen ze baat hebben bij het vinden
van sprekers.
Het Besturenconvent besloot ook dat
er in Mededelingen ruimte moet zijn
voor In memoriams. Het is aan de
afdelingsbesturen om na het overlij-
den van een lid al dan niet een In
memoriam (met een foto) in te sturen.
Het Besturenconvent keurde de jaar-
rekening-2009 goed. Bijna alle
afdelingen hebben de contributie
keurig betaald.

‘Mededelingen’ blijft Mededelingen - in kleur

H

Het Besturenconvent, op zaterdag 10 april in
Utrecht bijeen. In het Besturenconvent komen
vertegenwoordigers van alle afdelingen samen,
als regel de voorzitter en de secretaris. Verder zijn
de leden van het landelijke bestuur en de eind-
redacteur van Mededelingen aanwezig. De ver-
gadering wordt voorgezeten door de landelijke
voorzitter, Jane de Vries-Kottke (op de foto rechts,
in rode kleding). FOTO: JELLE FEITSMA

De bestuurskant in de zaal van het Besturenconvent. Van rechts
naar links: Henk Berflo (adviseur), Andrea Ypma (die tot voor
kort het ledenbestand verzorgde), José Smulders-Prickaerts
(voorheen eindredacteur Mededelingen), Jeanne Vervest-van
Eupen (bestuurslid), Jelle Feitsma (secretaris), Jane de Vries-
Kottke (voorzitter), Maarten van den Oord (penningmeester) en
Henk Glimmerveen (redacteur Mededelingen).
De foto is gemaakt door Hans Peters, Breda.
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Bijna 50 jaar lid

Ineke Lourens
Op zaterdagmiddag, de 8e mei is
overleden onze oud-voorzitter
Ineke Lourens-Schagen. Zeven
jaar heeft zij de voorzittershamer
van de afdeling Apeldoorn
gehanteerd.
Ineke was bijna 86 jaar oud. Een
lieve en krachtige vrouw was zij,
een bestuurster in hart en nieren.
Diverse bestuursfuncties heeft zij
bekleed: plaatselijk in Apeldoorn,
regionaal en landelijk. Met zachte
en met besliste hand wist zij
mensen voor zich te winnen en
haar bestuurlijk handelen gestalte
te geven. Vriendelijk en kordaat.
De afscheidsdienst in de over-
volle Doopsgezinde Kerk (ver-
maning) aan de Paslaan in Apel-
doorn stond in het teken van de
liefde, de agapè. De liefde voor
haar gezin en omgeving ken-
merkte haar leven. Met name ook
als voorzitter van de doops-
gezinde kerkenraad heeft zij haar
stempel op het kerkelijk leven

De afgelopen vier jaar heeft
Andrea Hummelen, voorzitter
van de afdeling Midden-Zeeland,
de ledenadministratie bijge-
houden. Alle mutaties verwerkte
ze voor elke zending van
Mededelingen. En dat zijn er
iedere keer weer een aantal!
Daarnaast heeft ze tweemaal het
Ledenlijstboekje verzorgd. Niet
het geringste werk met ongeveer
250 leden. Nu gaat de ICF een
nieuwe periode in met de ver-
spreiding van Mededelingen gro-
tendeels middels de e-mail. Jelle
Feitsma, landelijke secretaris,
heeft de verzending van ICffe
toch al voor zijn rekening
genomen en wil Mededelingen
ook wel versturen.

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.
Bijdragen voor het jubileum-
boek dat in 2012, bij het 60-
jarig bestaan van ICF, gaat ver-
schijnen, 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.

Andrea, hartelijk dank voor je
inzet, je tijd en je energie bij het
verzorgen van de verzendlijsten
voor Mededelingen en het verzor-
gen van het Ledenboekje. Het was
een hele klus. Jane de Vries

Andrea Hummelen

Bedankt, Andrea

gezet: liefdevol en ontspannen
‘de zaak bijeen gehouden’. Met
dankbaarheid werd teruggekeken
op een goed leven.
Wij zullen haar blijven herin-
neren als een toegewijd lid van
onze afdeling en van het gedach-
tegoed van International
Christian Fellowship.
Apeldoorn, mei 2010.

Pier Slump

In memoriam

Ineke Laurens-Schagen

“In Breda leefden wij als protes-
tanten en katholieken eigenlijk
langs elkaar heen. Maar de ICF
was zo’n podium waarop we
elkaar echt gingen ontmoeten.
Daar zijn we in de loop der jaren
dichter tot elkaar gekomen. Het
heeft mij ook helemaal niet ver-
wonderd dat ik met een
katholieke vrouw ben getrouwd.
Ze was wel heel liberaal en heeft
zich later van het christendom
afgewend. Maar vele katholieken
aten de roomse soep ook niet zo
heet als kerk en bisschoppen hem
wel eens meenden te moeten
opdienen.”
Enkele zinnen uit het interview
van Jan Bouwmans met ICF-lid
jhr. mr. H.Ph.J. (Jacob) Quarles
van Ufford. Deze 80-jarige is kort
na de oprichting van de afdeling
Breda in 1962 lid geworden. Zijn
herinneringen komen terug in een
volgend nummer van dit blad en
in het herdenkingsboek dat in
2012 verschijnt.
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Landelijk ICF-secretaris Jelle
Feitsma riep het uit in het
Besturenconvent: “ICF gaat
digitaal!” Zo zette hij het ook in
de notulen, en nu is het zover.
Het is in elk geval een forse
besparing. Een exemplaar van
Mededelingen, afgedrukt, in een
envelop gestopt en per post in
de brievenbus ergens in
Nederland bezorgd, kost min-
stens € 2,50. Digitale verzen-
ding kost niets, althans aan ICF.
Leden die het blad zelf in kleur
afdrukken, zijn wel wat kwijt
aan inkt en papier.
Maar over het geld is nauwelijks
gepraat in het Besturenconvent.
Het bestuur en de eindredacteur
zijn vooral benieuwd hoe de
leden het blad in deze vorm
waarderen. Aan de inhoud is
niets veranderd; behalve dat
kleur is toegevoegd. Dat kon
voorheen ook al, maar
afdrukken met kleur is zo duur
dat het bestuur ervan afzag. Bij
digitale verspreiding kost het
geen cent meer.
Wat deed een lid met het blad
dat door de postbode werd
bezorgd? En wat doet zij/hij nu
met de digitale versie? Besteed
je er meer of minder aandacht
aan? Lees je het blad op het
computerscherm? Of maak je
een afdruk omdat het toch
makkelijker leest van papier? Is
Mededelingen een blaadje dat je
telkens na verschijnen van A tot
Z leest? Of blader je het alleen
even door? (Wie direct de
delete-toets heeft ingedrukt, ziet
deze woorden niet; aan
haar/hem vragen we dus niets).
Kortom: is dit een vooruitgang
omdat ICF met zijn tijd mee-
gaat, ja zelfs voorop loopt? Of...
Zeg het maar!

Henk Glimmerveen
eindredacteur

henk@glimmerveen.nl

Uit de afdelingen
Voor de afdeling Utrecht sprak
op vrijdag 7 mei Martine Busch,
directeur van het Van Praag
Instituut. Haar onderwerp:
‘Integrated Medicine’. Dit is een
nieuwe zorgvisie die kijkt naar de
hele mens. Naast de reguliere
geneeskunde worden ook andere
factoren betrokken dan de strikt
medische, zoals psychosociale
omstandigheden, leefstijl en
eigen verantwoordelijkheid. Zij
laat ook ruimte voor bewezen
effectieve bijdragen vanuit de
complementaire zorg.

Voor de afdeling Den Haag I
sprak Harry van Huijstee op 21
april over ‘Het geheugen’. Op 19
mei sprak Ted Jas over ‘Gun el-
kaar de stilte’, ervaringen als gast
in een trappistenklooster. Toelich-
ting: “In onze wereld vol lawaai,
rumoer, geluidsoverlast is stilte
een schaars goed. Ook de stilte in
onszelf is een dimensie die niet
zo vaak wordt aangeboord”. De
samenkomsten waren in de
Kloosterkerk, Lange Voorhout 4.

Amsterdam, zaterdag 3 april
2010: Marc Otten, gesprek naar
aanleiding van preken van Henri
Nouwen (1932-1996) in de
Crystal Cathedral in Californië
over het begrip ‘geliefde zonen
en dochters van God’ en de
betekenis daarvan in ons eigen
leven.
Over Henri Nouwen: ‘Je kunt het
leven van Henri Nouwen lezen
als een spirituele tekst waarin
alles voorkwam waarover hij ook
schreef: de spanning tussen
intimiteit, samenleven en afzon-
dering; de evangelische uitdaging
om Christus te volgen op zijn
weg naar beneden; de vraag hoe
je je leven en je sterven kunt
maken tot een geschenk voor
anderen; ontdekken waar
Christus aanwezig is in de

wereld; en beseffen dat je iden-
titeit ligt in het feit dat God van je
houdt. Meer dan vijftig boeken
schreef hij en hij raakte het hart
van talloze mensen met zijn
indringende presentatie van het
christelijke geloof. Zijn levens-
loop leidde van Nederland naar
de Verenigde Staten, van enkele
belangrijke universitaire functies
naar een trappistenklooster, naar
de armen van Latijns-Amerika en
tenslotte naar de Ark, een leefge-
meenschap van verstandelijk
gehandicapten in Canada.
In de videobeelden die
Amsterdam te zien kreeg zag je
een immense Amerikaanse kerk
met duizenden mensen, die
Nouwen toesprak met een
aanstekelijke geestdrift en charis-
ma.
Amsterdam, zaterdag 1 mei:
AnnaMarie Kousemaker over
verschillen tussen orthodoxie in
de zin van een afgeronde levens-
visie enerzijds en fundamenta-
lisme dat aan die levensvisie een
(eventueel gewelddadige) actie
verbindt anderzijds.

ICF-lunchbijeenkomst van de
afdeling Apeldoorn op vrijdag
21 mei in hotel De Keizerskroon.
ICF-lid Nelleke van Praag hield
een voordracht met als titel:
“Symbolen van het Jodendom”.

ICF’s afdeling Hilversum hield
op woensdag 12 mei een gezellig
diner in een goed restaurant,
‘Vuur’, in Lage Vuursche. Er
waren ongeveer 25 leden en gas-
ten. Lud Tissink maakte deze foto
van een van de tafels.

‘ICF gaat digitaal!’


