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De Oecumene naar het Licht van Pasen toe
tegen wil en dank, waar we meer en meer rekening
mee zullen moeten houden.

Oecumene wil misschien ook zeggen dat we van
harte met elkaar mee leven en mee lijden in moei-
lijke tijden. We zijn in de eerste week van de veer-

tigdagentijd. Een tijd waarin
we ons bewust worden van de
schaduwzijde van het bestaan,
de donkere kant van het leven.
Van de bedreigingen, de
beproevingen en de aantasting
van het vertrouwen in de weg
die God ons wijst.

De rooms-katholieke kerk is
de afgelopen tijd op een pijn-
lijke en verdrietige manier in
het nieuws gekomen. Soms is
wat er aan het licht komt zelfs

zo pijnlijk dat er bijna niet over gesproken kan wor-
den. We weten allemaal dat het kwaad aan geen
enkele kerk voorbijgaat, maar als er zulke dingen
aan het licht komen in de media voelen we ons
geschokt en beschaamd.
Er moet recht worden gedaan aan de verdrietige ver-
halen van zoveel mensen die geleden hebben onder
zeer onchristelijke praktijken… een bijna onmo-
gelijke opgave lijkt me dat. Het gaat om niets min-
der dan de geloofwaardigheid van de christelijke tra-
ditie. Dat vraagt om zoeken en tasten naar waarheid
en recht. En blijven vertrouwen in de kern van Licht
die onze traditie in zich draagt en die we met Pasen
weer mogen begroeten.

Ik wens iedereen daarom goede moed, een goede
veertigdagentijd en een goede weg naar het Licht
van Pasen toe!

E LA�DELIJKE conferentie nadert, met
als thema: ´zestig jaar oecumene´.
Zestig jaar geleden dachten velen bij het

woord oecumene dat de kerken snel zouden opgaan
in één grote wereldkerk. Die droom is niet uit-
gekomen. Waarschijnlijk laat de vervulling van die
droom op zich wachten, tot het
einde der tijden… en wanneer
dat is weet niemand, zelfs de
Maya’s niet, al hebben die inder-
tijd een en ander gezegd over het
jaar 2012…

Het was wel bijzonder destijds,
dat protestanten en rooms-
katholieken elkaar opzochten,
vriendschap sloten en naar el-
kaars verhalen luisterden, terwijl
ze samen aan de maaltijd zaten.
Weliswaar niet de maaltijd met
een hoofdletter, maar samen eten is het oerbeeld van
gemeenschap, van met elkaar vertrouwd raken. En
daar gaat het ons in de ICF om. Wij gaan niet zozeer
voor de eenheid van de kerken, maar voor de
saamhorigheid van de christenen in deze tijd, in deze
samenleving.
Volgens mij is dat nu op een heel andere manier
actueel dan zestig jaar geleden. Toen was het heel
bijzonder dat protestanten en rooms-katholieken
elkaar wilden ontmoeten, vandaag de dag kost het
veel moeite om het verschil tussen onze kerken uit te
leggen aan de vele mensen die vrijwel niets van het
christelijke geloof afweten. We zijn echt een
religieuze minderheid geworden en we worden door
buitenstaanders maar al te gauw met elkaar op één
hoop gegooid, of onze kerken dat nu leuk vinden of
niet.
Dat is een vreemd soort oecumene, een eenheid

door

Aline Barnhoorn

D

Ds. Aline Barnhoorn is landelijk voorzitter van ICF �ederland.
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De conferentie vindt plaats in de
prachtige zaal van het Rosarium
in het Amstelpark aan de buiten-
rand van Amsterdam.

Het Amstelpark vindt zijn oor-
sprong in de Floriade van 1972,
de internationale tuinbouwten-
toonstelling die één keer in de
tien jaar ergens in Nederland
wordt gehouden. Nationale en
internationale inzenders hebben
het park toen ingericht met sfeer-
volle presentaties.
Na de Floriade is getracht de
originele inzendingen zoveel
mogelijk te behouden. Vandaar
dat men in dit park nog een grote
verscheidenheid aan bloemen,
planten en bomen aantreft en er
volop gelegenheid is tot
recreëren. Zo is er een doolhof op
een eilandje dat omringd wordt
door water. De taxushagen van
deze doolhof zijn ongeveer een
meter breed en twee meter hoog.
De totale haaglengte is 330 meter.
Wij denken de bezoekers van
onze conferentie een bezoek aan
de doolhof te moeten ontraden.
Stel je voor dat ICF-Amsterdam
schuldig zou worden aan het ver-
lies van een of meer ICF-leden
die onmogelijk de uitgang van de
doolhof kunnen vinden...
Zonder risico kan wel de
Rododendronvallei worden
bezocht. Dit is voor velen het
bekendste gedeelte van het

Amstelpark. Hier staan 8.000
rododendrons van 139 soorten. In
april beginnen de eerste te
bloeien en dit duurt tot ver in mei,
dus we kunnen het misschien
enorm treffen.

En dan is er in het Amstelpark

nog het Rosarium. Dit bevindt
zich rechts naast de hoofdingang
van het park. Dáár is ICF-
Nederland op zaterdag 12 mei te
gast en dáár zijn de leden van alle
afdelingen alsook eventuele part-
ners en (uiteraard) introducés van
harte welkom.

‘Zestig jaar ICL/ICF en oecumene’

De zaal van het Rosarium in het Amsterdamse Amstelpark.

De oudste afdeling van International
Christian Fellowship is tot leven
gekomen in het voorjaar van 1952.
ICF �ederland bestaat dus zestig jaar.
Het twaalfde lustrum wordt op zater-
dag 12 mei van dit jaar gevierd in
Amsterdam. De verwachting is dat
zeer vele leden van de verschillende
afdelingen van ICF de feestelijke lus-
trummanifestatie zullen bijwonen.

In ICF heeft de oecumene vanaf het
begin een rol gespeeld, al heeft deze de
jaren door andere accenten gekregen.
�iettemin: belangrijk genoeg om het
thema te worden van de �ationale
Conferentie 2012: Zestig jaar ICL/ICF
en oecumene.
In vorige nummers van Mededelingen
is de conferentie al aangekondigd.
Vandaag vele bijzonderheden.

Dankzij een sponsorbijdrage kun-
nen de deelnemerskosten voor de
manifestatie worden beperkt tot
€ 45,--. Dit bedrag geldt uitslui-
tend bij vooraanmelding door
overmaking van dit bedrag vóór
23 april op bankrekening
707594138 ten name van A.M.
Kousemaker-Schotanus e/o
E.G.R. Baak met vermelding van

de naam van de deelnemer(s) en
desbetreffende afdeling. Bij
eventuele latere aanmelding en
betaling op de dag zelf aan de
zaal moet € 55,-- per persoon in
rekening worden gebracht omdat
voor te late aanmelding extra
kosten voor catering en andere
voorzieningen moeten worden
gemaakt.

Aanmeldingen, kosten
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bijdrage tot de geschiedenis van
het katholicisme in Nederland
gedurende de 19e eeuw”. Hij
publiceerde verder artikelen over
de verhouding van kerk en staat
onder Lodewijk Napoleon en
over de invoering van de nieuwe
rooms-katholieke bisschoppelijke
hiërarchie in 1853. In 2009 werd
hij gekozen tot 18e bisschop van
Haarlem sinds de oprichting van
die zetel in 1559. Uit hoofde van
die functie is hij voorzitter van
het Collegiaal Bestuur van de
Oud-Katholieke Kerk van
Nederland. Voorts is hij lid van
het overlegorgaan van angli-
caanse en oud-katholieke kerken.
Hij is sinds 1985 gehuwd met
Lidwien van Buuren (afgestu-
deerd aan de theologische facul-
teit van de Universiteit van
Amsterdam).

Oecumene: verleden, heden, perspectief

Jubileumboek

Vervolgens zal het jubileumboek
“Zestig jaar ICF” worden gepre-
senteerd. Deze publicatie werd
samengesteld door een drietal
Henken: Henk Berflo, Henk van
Bueren en Henk Glimmerveen
(laatstgenoemde als eindredac-
teur). Het boek bestaat uit drie
delen. Deel 1 geeft in algemene
beschouwingen de geschiedenis
van ICL/ICF Nederland vanaf
1952 weer, zowel de intenties van
de initiatiefnemers als de prakti-
sche uitwerkingen daarvan. Deel
2 vertelt het wel en wee van de
huidige twaalf plaatselijke
afdelingen. Deel 3 geeft onder het
motto “feitjes en rijtjes” allerlei
gedetailleerde informatie over
specifieke bijzonderheden zowel
van afzonderlijke afdelingen als
van het totaal der afdelingen
gezamenlijk.
Hierbij staan nog een paar kleine
verrassingen op het programma
zoals de gratis uitreiking van het
jubileumboek aan de aanwezige
ICF-leden aan het eind van de
conferentie.

Afsluiting

Ter afsluiting van de samenkomst
zal een viering worden gehouden,
waarin ds. Wim Janssen
(Amstelveen) zal voorgaan.
Aansluitend op het thema “Zestig
jaar ICF en Oecumene” zal de
viering het karakter hebben van
een oecumenische eredienst met
onder meer een aantal liederen uit
de onderscheiden kerkelijke tra-
dities.

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

In het kader van het thema “Zestig
jaar ICF en Oecumene” wordt het
ochtendprogramma verzorgd door
twee prominente sprekers.
Prof. dr. Leo J. Koffeman belicht
de ‘geschiedenis van de oecu-
menische beweging’ en prof. dr.
Peter J.A. Nissen spreekt over de
‘relatie tussen de ICF en de oecu-
mene’. Prof. Nissen is naast lid
van de Rooms-Katholieke Kerk
vriend van de Remonstrantse
Broederschap. Over oecumene
gesproken…

Middagprogramma
[aanvang 14.00 uur]

Het middagprogramma opent met
een beschouwing over
“Oecumene nu en in toekomstig
perspectief” door monseigneur
D.J. Schoon.

Dirk Jan Schoon (IJmuiden, 1958)
studeerde psychologie en theolo-
gie aan de Universiteit van
Amsterdam en volgde de pries-
teropleiding aan het Oud-
Katholiek Seminarie, verbonden
aan de Theologische faculteit van
de Universiteit Utrecht. In 1989
werd hij priester gewijd en werkte
als pastoor in de oud-katholieke
parochies van Amsterdam (1988-
1992), IJmuiden (1992-2007) en
opnieuw Amsterdam (2007-
heden). In 2004 promoveerde hij
aan de Vrije Universiteit op een
proefschrift “Van bisschoppelijke
Cleresie tot Oud-Katholieke Kerk;

In voorgaande nummers van Mededelingen is al een en ander verteld over de
�ationale Conferentie die zaterdag 12 mei zal worden georganiseerd door de
afdeling Amsterdam. In dit nummer nu verdere informatie.

Monseigneur D.J. Schoon

(In het vorige nummer van
Mededelingen, van 1 januari
2012, stonden biografieën en
foto’s van prof. Koffeman en
prof. �issen.)
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mislukking gedoemd is. Het is
het verhaal over de tragiek van
de dood waarin de mens toch
tenslotte moet berusten. Er zijn
in het Gilgamesj-epos vele
verbindingen met bijbelse
gegevens, zoals het
‘Babylonische zondvloedver-
haal’ dat vergeleken kan wor-
den met het bijbelse zondvloed-
verhaal. Verder spelen het le-
venskruid (vergelijk met de
boom des levens in het paradijs)
en de slang er een rol in.
Boeiend is hoe die thema’s uit
de Babylonische mythe een
eigen en nieuwe belichting krij-
gen in het bijbelverhaal, aldus
ds. Kalsbeek.
Als afdelingssecretaris
kondigde Gerrit Kalsbeek aan
dat op 21 maart Harry Huijstee
in de Kloosterkerk zal spreken
over de multiculturele samen-
leving.

Hilversum - De afdeling
Hilversum heeft de goede
gewoonte elk jaar in het voor-
jaar een zinvolle excursie te
maken. Dit jaar gaat de excursie
naar de Nationale Conferentie,
op zaterdag 12 mei in
Amsterdam.

Uit de afdelingen �iet weggooien!
De schrik van m’n leven: het
bestuur van mijn afdeling
(Hilversum) heeft besloten alle
ICF-stukken ouder dan zeven
jaar weg te gooien. De nieuwe
secretaris van de afdeling, Rin
Zijlstra, zou hieraan uitvoering
geven. Gelukkig klopte hij nog
even bij mij aan. Hij wist dat ik
- samen met twee andere
Henken - werk aan het ICF-lus-
trumboek. Dat boek is bijna
klaar: het gaat op maandag 5
maart naar de uitgever en moet
op de conferentie van 12 mei in
handen van de leden komen.
Sinds 2009 werken we aan het
boek. Wat ons vooral opviel:
hoe bekwaam ICF’ers zijn in
het wegwerpen van stukken die
in een archief thuishoren.
We vonden stukken in het
archief van de provincie
Utrecht. Wie ooit op het idee
gekomen is daar ICF-materiaal
onder te brengen, weet ik niet.
Maar we hebben er dankbaar
gebruik van gemaakt. Ook de
landelijke secretaris, Jelle
Feitsma uit Amsterdam, had
een en ander op zolder.
Vanwege de band van wijlen
prinses Wilhelmina en de
grondlegger van ICL, Abraham
Vereide, is er ook wat onderge-
bracht in het Koninklijk-
Huisarchief. En dan is er nog
de mondelinge overlevering
van enkele hoogbejaarde leden.
Al met al hebben we zo’n 150
pagina’s weten te vullen met
boeiend materiaal. Maar er ont-
breekt ook veel. Naar sommige
onderwerpen hebben we
dagen-, ja weken-, maanden-
lang gezocht, tevergeefs.
Geen wonder, als een afde-
lingsbestuur besluit alles wat
ouder is dan zeven jaar, weg te
gooien. Niet doen!

Henk Glimmerveen

Henk van Bueren

Amsterdam: Afdelingsvoorzitter
Henk P.J. van Bueren sprak over
‘Geloofsgesprekken over het
gebed’. Eerst de prealabele vraag
of God alle miljoenen gebeden
die elke minuut van de dag en de
nacht tot Hem worden opgezon-
den wel zal horen. Die vraag
bleek voor de meesten geen pro-
blemen op te leveren, gezien de
voor de mens onvoorstelbare
grootheid van de Almachtige.
Een volgende vraag was welke
dingen je wel en welke zaken je
niet aan God mag vragen. Daarbij
gold dat een wezenlijk onderdeel
van het gebed de dankzegging zal
moeten zijn; daarnaast zul je God
niet moeten lastigvallen met
allerlei kleine problemen en zor-
gen, met dien verstande dat een
mens alles wat hem/haar
beweegt, bedreigt of beangstigt
aan God mag toevertrouwen en
aan de hemelse Vader mag voor-
leggen. Een ander punt betreft de
vraag of in een individueel geval
een gebed tot God of tot Jezus
wordt gericht. In het algemeen
bleek men tot God de Vader te
bidden, zij het mogelijk door
tussenkomst van Jezus Christus
als middelaar. Tenslotte werd
nog gesproken over
bijgelovigheid in de vorm van
dwangmatige handelingen en
gewoonten.

Den Haag - Op woensdag 15 fe-
bruari sprak in de afdeling Den
Haag I de afdelingssecretaris
Gerrit Kalsbeek, emeritus
predikant, over ‘het Gilgamesj
Epos’. “Dit Babylonische helden-
dicht, hoe oud ook (het dateert
van 2000 voor Christus) is voor
ons nog steeds actueel”, zei hij.
Het is het indrukwekkende ver-
haal van een zoektocht naar
eeuwig leven, onsterfelijkheid -
een zoektocht die bij voorbaat tot

* Secretaris landelijk ICF-hoofdbestuur: Jelle Feitsma, Amsterdam, j.n.feitsma@wanadoo.nl
* Eindredacteur ICF Mededelingen: Henk Glimmerveen, Hilversum, henk@glimmerveen.nl


