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De ICF’ers in het Amsterdamse Rosarium luisteren
aandachtig naar de lezing over de oecumene. De
zaal was royaal gevuld.

Volgende keer in
Hilversum
De afdeling Hilversum van ICF heeft
de verzorging van de volgende
Nationale Conferentie op zich
genomen. Die conferentie zal wor-
den gehouden in het tweede halfjaar
van 2013; vermoedelijk in septem-
ber. De conferentie zal worden
opgezet rondom de thema’s media en
architectuur. Hilversum herbergt de
belangrijkste radio- en tele-
visiebedrijven (maar er worden geen
kranten gedrukt). Dankzij de stadsar-
chitect Willem Dudok (1884 - 1974)
heeft Hilversum ook een naam als plaats van
beroemde gebouwen.

ICF kijkt voldaan terug op conferentie
Met ‘zeer voldane gevoelens’ kijkt drs. H.P.J. van Bueren terug op ICF’s
�ationale Conferentie van 12 mei 2012. Henk van Bueren is voorzitter van de
afdeling Amsterdam van ICF. Deze afdeling heeft de conferentie op poten gezet.

“We hebben heel veel voorbereid”, zegt
Henk van Bueren na afloop van de confe-
rentie. “We hebben veertien avonden ver-
gaderd om alles te regelen”.
“We” zijn Henk van Bueren zelf, Ed Baak,
Jelle Feitsma en Geeske van der Schalk,
allen leden van ICF’s afdeling Amsterdam.
“Eigenlijk liep het allemaal vanzelf”, aldus
Henk van Bueren. We gaven het startsein
en daarna liep het vanzelf door. Ik vond het
grappig om dat te ervaren”.
“Je kunt voorbereiden wat je wilt; maar het
succes hangt van de bezoekers af. Ze
klapten op de goede momenten”.
Er waren ongeveer negentig ICF-leden.
Alle afdelingen waren vertegenwoordigd
behalve Midden-Zeeland.

De drie sprekers: (van links naar rechts) prof. Leo Koffeman,
prof. Peter �issen en mgr. dr. Dirk Jan Schoon.
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“Je hoeft niet over bijzondere
gaven van waarneming te
beschikken om te constateren dat
oecumene tegenwoordig op een
laag pitje staat”. Dat zei de oud-
katholieke bisschop van Haarlem,
mgr. dr. Dirk Jan Scoon, op zater-
dag 12 mei in Amsterdam op de
Nationale Conferentie van ICF.
De beide andere sprekers, prof.
dr. L.J. Koffeman en prof. dr.
P.J.A. Nissen, namen dezelfde
negatieve situatie waar. Een mis-

IJ ALLE BEHARTE�SWAARDIGE dingen die ik
op de Nationale Conferentie hoorde over de
oecumene, blijft één woord bij mij hangen:

de festivalisering van het geloof. Mijn computer
kent het woord ook niet, zie ik, dus het ligt gelukkig
niet aan mij.
Het betekent dat we onszelf niet meer binden aan
een organisatie of aan een groep mensen, maar dat
we ons geloof willen beleven
in Grote Belevenissen,
‘events’. Zoals de jaarlijkse
Mattheuspassion of ‘the
Passion’ enorme aantallen
mensen trekken, terwijl de
kerken steeds leger stromen.
Is dat erg? Ik weet het niet.
Zelf ben ik niet zo’n belevenis-
senjager, dus zolang er voor
mij nog maar plekken overblij-
ven waar ik gewoon als
gelovig mens mezelf mag zijn,
zonder al die toeters en bellen,
vind ik veel best. Ik blijf gewoon geloven dat God
onze harten kent en goed in staat is te wegen wat
daarin allemaal huist en bruist. En welke vorm die
relatie dan aanneemt is dan iets minder belangrijk.

Die festivalisering doet zich volgens mij in de hele
samenleving voor, met name op het gebied van de
politiek. De enorme heisa die er gemaakt wordt als
een politieke partij een voorzitter of een lijsttrekker

moet kiezen staat in geen enkele verhouding tot de
ernst van de problemen die we met elkaar moeten
zien op te lossen. Politiek wordt entertainment,
tussen Lingo, Question en Boer zoekt vrouw in. Ik
hou mijn hart vast als er straks weer verkiezingen
aankomen. Direct na de komkommertijd van de
media nog wel. Vreselijk. De zogenaamde debatten
worden per stuk beoordeeld en gewogen op ‘wie

heeft gewonnen, en wie heeft
verloren’. Alsof we een spelletje
mens-erger-je-niet zitten te spe-
len. ‘Zullen we nog een potje?’
Politici krijgen trainingen in hoe
ze over kunnen komen alsof ze
lekker ontspannen en authentiek
zichzelf zijn, omdat ze anders
niet scoren bij het publiek. Maar
o wee, als ze even uit die rol
vallen en zichzelf echt even
laten gaan… Dat kost direct
kiezers.
Ik vind de festivalisering van de

politiek veel ernstiger dan die van het geloof, al kun
je ze niet helemaal van elkaar los zien. Ik doe er
maar niet aan mee en blijf koppig politici op de
inhoud van hun verhaal beoordelen. En wel op hun
relevantie voor gerechtigheid, vrede en heelheid van
de schepping. Zó jaren ‘80/’90! Hopeloos uit de tijd.
Maar dat geeft niks. Gewoon koppig blijven geloven
dat die woorden echt ergens over gaan. En daarin
ontspannen en authentiek jezelf blijven.

Festivalisering

door

Aline Barnhoorn

B

Ds. Aline Barnhoorn is landelijk voorzitter van ICF �ederland.

greep van de afdeling Amsterdam
die de lustrumconferentie van
2012 opgezadeld had met zo’n
weinig apetijtelijk thema? Nee!
Want de drie sprekers zagen per-
spectief. Leo Koffeman zag in het
verleden drie dimensies van de
oecumene: de institutionele, de
missionaire en de spirituele
dimensie. Hij voegt daar nu een
nieuwe dimensie aan toe: via ont-
moeting, geloofsgesprek en vie-
ring kan het wellicht lukken

Oecumene:
toch perspectief

nieuwe krachten te mobiliseren.
ICF-lid Peter Nissen zei dat ICF
een uitstekende plek is voor het
gesprek omdat daar niemand
namens een kerk of een andere
instelling spreekt, maar geheel
zichzelf is.
Samenvattingen van de drie lezin-
gen staan verderop in deze
Mededelingen.

Gesprek na elke lezing



Een verrassing: de lutherse
predikant Afbjørm Gjengedal uit
de Noorse stad Sandane was aan-
wezig op de ICF-conferentie in
Amsterdam, samen met zijn
vrouw, zijn dochter en zijn
schoonzoon.
Dominee Gjengedal is familie
van Abraham Vereide die in de
jaren dertig van de vorige eeuw
aan de wieg stond van
International Christian Leader-
ship, later Fellowship.
Wie al gelezen heeft in het boek
‘Zestig jaar ICF’, weet dat
Abraham Vereide een Noorse
boerenzoon was die op 19-jarige
leeftijd door een gelukkige toe-
valligheid naar de Verenigde
Staten emigreerde en daar chris-
tenen aanmoedigde om het land
door de depressie te loodsen. In
zijn ogen faalden de politieke lei-
ders van het land.

Henk van Bueren, die de leiding
had van de organisatie van de
ICF-conferentie, was benieuwd
of er nog familie van deze
Abraham Vereide in leven was.
Via internet speurde hij naar tele-
foonnummers in Noorwegen van
mensen met de achternaam

Vereide. De eerste elf hadden
geen idee over wie het ging.
Maar de telefoon van de bloe-
menwinkel Vereide in Sandane
werd opgenomen door iemand
die zei zelf geen familie te zijn;
maar wel iemand kende die op de
hoogte was van deze Abraham.
Dat was dominee Gjengedal.
Henk van Bueren belde de
predikant en dat leidde ertoe dat
hij enkele dagen in Amsterdam
was, samen met zijn vrouw, zijn
dochter en zijn schoonzoon.
Henk Glimmerveen, een van de
auteurs van ‘Zestig jaar ICF’,
overhandigde dit boek aan de

predikant. Het bleek dat deze zelf
ook onlangs een boek over zijn
bekende familielid had
geschreven.
Hoe waren de familiebanden?
Abraham Vereide was naar de
Verenigde Staten vertrokken, de
rest van het gezin bleef op de
boerderij. Een zus van Abraham
Vereide was de grootmoeder van
Afbjørm Gjengedal.

Kleinzoon uit �oorwegen
kwam naar Rosarium
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Foto: Henk Glimmerveen
overhandigt het boek ‘Zestig
jaar ICF’ aan dominee
Afbjørm Gjengedal. �aast
hem zijn vrouw en dochter.

Treintje vol ICF’ers
De afdeling Amsterdam had een
ritje van een kwartier met een grote-
mensenspeelgoedtreintje in het pro-
gramma opgenomen. Wat was daar-
bij gedacht? Dat grote mensen zulk
speelgoed soms ook wel leuk vin-
den? Of moesten ICF’ers van elders
constateren dat er in Amsterdam
toch ook wel de nodige natuur is?
Hoe dan ook, voor menige ICF’er
was het een leuke ontspanning op
een zonnige middag. En daarna
gauw terug naar het Rosarium,
naar de ernst van de conferentie.
Foto: Henk van Bueren telt zijn
schaapjes.
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De Nationale Conferentie werd
afgesloten met een meditatief
moment, verzorgd door ds. Wim
Janssen uit Amstelveen, lid van
ICF Amsterdam. Hij bouwde zijn
overdenking op het verhaal uit
Genesis over de duif die tot drie
keer toe de ark van Noach verliet.

ds. Wim Janssen

Meditatief
moment

In memoriam

Bert Verhoek
Bert Verhoek stierf op 25
april 2012, 79 jaar oud. Hij
liet zijn drie kinderen, zijn
familie en ons allen in ver-
bijstering achter. Hoe kòn
dit?
Bert was de sterkste van ons
allemaal. Voor iedereen
stond hij klaar, niets was
hem te veel. Totdat in maart
van dit jaar een vreemde ver-
moeidheid opkwam, hier en
daar pijn. Gedacht werd aan
een burn-out vanwege zijn
vele vrijwilligerswerk. Maar
de boosdoener bleek een
sluipende tumor die hem ver-
raderlijk heeft gesloopt en die
pas manifest werd toen er
uitzaaiingen in de lever wer-
den geconstateerd. Er was
geen redden meer aan. In twee
weken tijd was zijn lichaam
uitgeput en overleed hij in het
bijzijn van zijn kinderen.
Daarmee kwam een einde aan
een leven waarin het verdriet
hem niet bespaard werd. Bert
is tweemaal getrouwd geweest
en zijn beide vrouwen zijn
eveneens overleden aan lever-
kanker.
Bert was een man van de tech-
niek. HBO, weg- en water-
bouw studeerde hij. Na zijn
eerste baan bij de Dienst
IJsselmeerpolders in Flevo-
land, kreeg hij een aanstelling
bij de gemeente Hilversum,
waar hij opklom tot directeur
gemeentewerken. In 1992
ging hij met pensioen. Hij
werd voor zijn enorme
maatschappelijke betrokken-
heid benoemd tot ridder in de
orde van Oranje-Nassau.
Omstreeks die tijd werd hij lid
van ICF.

Bert was bestuurlijk actief in
het CDA, de voetbalvereniging
Altius, het Gilde (twee fraaie
stadswandelingen door Hilver-
sum stelde hij samen) en de
kerk. Hij was opgegroeid in
een orthodox protestants gezin
maar voelde zich geleidelijk
aan prima thuis in de open
gemeenschap van de PKN in
Hilversum. Tijdens zijn func-
ties in de Centrale Kerkenraad
en het College van Beheer in
de jaren ’90 was hij mede ver-
antwoordelijk voor de fusie
van enkele wijken en de motor
achter de bouw van twee
nieuwe kerkgebouwen in
Hilversum, de Morgenster en
de Regenboogkerk.
Maar bovenal was hij een
trouwe vriend, opgewekt en
erudiet, met een enorme
veerkracht.

De dag voor zijn overlijden
heb ik samen met hem psalm
121 gelezen: ‘…de Heer is je
Bewaarder, de Heer is je
schaduw aan je rechterhand,…
Hij zal je ziel bewaren’.
Zo gedenken wij Bert met
diepe genegenheid en respect.

Jan Bartelse
ICF Hilversum,

mei 2012.

Herinnering aan
Abraham Vereide
Dominee Afbjørm Gjengedal
haalde voor ICF enkele herinne-
ringen op aan Abraham Vereide.
Afbjørm woonde op een kleine
boerderij in Nordfjord. Zijn
grootmoeder, Inger, was de oud-
ste zus in het gezin.
Hij was zes jaar oud toen op een
zomerse dag een man met grijze
haren uit een auto sprong, over de
velden rende en zijn moeder
omarmde. Hij kuste haar op beide
wangen. Zijn moeder barstte in
tranen uit. Hij raakte in de war:
een vreemde man deed met zijn
moeder wat hij zijn vader nooit
had zien doen. De verwarring
ging over toen hij zag hoe de man
ook zijn ooms en tantes even
warm begroette. Dat was de
eerste ontmoeting met Vereide
die in 1946 Europa bezocht.
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Die problemen worden versterkt
voor de financiële crisis die juist
de kerken die vanouds de oecu-
mene financieren, sterk raakt.

De oecumenische organisaties
lijken eerder verlamd door zorg
over het voortbestaan dan geïn-
spireerd om werkelijk nieuwe
wegen te zoeken. Intussen zijn
buiten de traditionele oecumeni-
sche beweging de evangelische
en de pentecostale beweging
opgekomen.

Onder ‘theologische dimensie’
verwijst Koffeman naar het
belang van theologische dis-
cussies die in de oecumenische
beweging een rol hebben
gespeeld. Zij hebben bijgedragen
aan het verhelderen, relativeren
en nieuw beantwoorden van
kerkscheidende geloofsvragen,
het ontmaskeren van pseudotheo-
logische posities en het door-
denken van nieuwe oecumenisch
uitdagingen.

De theologie is voluit oecu-
menisch geworden: vooral in de
bijbelse, historische en praktische
theologie vervagen confessionele
grenzen. Tegelijk lijkt de acade-
misch-theologische interesse
voor de oecumenische beweging
niet toegenomen. En de kerken
hebben de neiging zich niet veel
aan te trekken van de theologis-
che oecumene.
De missionaire dimensie hangt
samen met de internationalisering
en het overschrijden van de gren-
zen tussen Noord en Zuid en
tussen West en Oost.
Als mensen bij de ‘ander’ iets
herkennen, in woorden, tekenen,
rituelen, liederen, dan heeft dit te

‘�ieuwe oecemene’ kan beweging brengen

maken met de oecumene. Dit valt
onder de spirituele dimensie van
de oecumene. Ogen en harten zijn
opengegaan: de ontvankelijkheid
is gegroeid waardoor wat
‘anders’ is, niet meer direct wordt
afgewezen. Hier komt ook de
eigen plek van ICF in beeld.
Mensen als Abraham Vereide en
prinses Wilhelmina zagen het
belang van persoonlijke ontmoe-
ting.
Is er sprake van een nieuwe oecu-
mene? Prof. Koffeman: “Het
nieuwe lijkt te liggen in een
sterke aandacht voor de spirituele
dimensie van de oecumene.
Kernbegrippen zijn: geloofsge-
sprek, ontmoeting, beleving.
‘Nieuwe oecumene’ en ‘spirituele
oecumene’ lijken uitwisselbare
begrippen. De indruk is dat de
institutionele oecumene is vast-
gelopen in bureaucratie en dat de
theologische oecumene niet meer
aansluit bij de vragen van gelovi-
gen van vandaag.
De nieuwe oecumene heeft de
mogelijkheid om de zaken weer
in beweging te krijgen. Dat geldt
zeker op plaatselijk niveau. Via
ontmoeting, geloofsgesprek en
viering kunnen nieuwe krachten
gemobiliseerd worden, aldus Leo
Koffeman, op 12 mei op de con-
ferentie van ICF Nederland.

De oecumene is in een overgangs-
fase terechtgekomen, zo zei prof.
dr. L.J. Koffeman op de nationale
conferentie van ICF in
Amsterdam. Het is daarom niet
vreemd dat de huidige oecumeni-
sche situatie op heel verschillende
manieren geduid wordt.
Sommigen spreken van een crisis
in de oecumene of van een oecu-
menische winter. De nieuwe
visienota van de Protestantse Kerk
in Nederland, De hartslag van het
leven, spreekt van oude en nieuwe
oecumene.

Prof. Koffeman sprak eerder over
drie dimensies van de oecumeni-
sche beweging: de institutionele
(of kerkelijke), de theologische en
de spirituele dimensie. Essentieel
voor het spreken in dimensies is
dat ze elkaar niet uitsluiten, maar
veeleer oproepen. “De institu-
tionele dimensie heeft alles te
maken met beleidsvorming; de
theologische dimensie staat voor
de noodzakelijke theologische
doordenking en de spirituele
dimensie vraagt aandacht voor
ontmoeting, gemeenschappelijke
viering en persoonlijke beleving”.
Hij voegt er nu een vierde dimen-
sie aan toe: de missionaire dimen-
sie, waarin de relatie van kerk
(Evangelie, geloof) en context
(cultuur) gethematiseerd kan wor-
den.

Bij de institutionele oecumene
denken we aan de vele bekende en
minder bekende oecumenische
organisaties, zoals de Wereldraad
van Kerken, de Raad van Kerken
in Nederland en tientallen andere
die zich op een specialistisch ter-
rein bewegen. De crisis aan het
begin van de 21e eeuw lijkt vooral
deze organisaties te treffen. Zo
wordt het voor de Wereldraad van
Kerken lastiger om mee te liften
op de financiële mogelijkheden
van ontwikkelingsorganisaties.

Prof. Koffeman spreekt.

�ieuwe krachten
kunnen worden
gemobiliseerd
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Prof. dr. Peter Nissen, de tweede
hoofdspreker op de Nationale
Conferentie in Amsterdam,
vertelde ruim een derde van de
zestigjarige geschiedenis van ICF
in Nederland uit eigen beleving te
hebben meegemaakt. Op uit-
nodiging van zijn vriend ds. Nico
van den Akker woonde hij op 21
oktober 1991 voor het eerst een
samenkomst van ICF in
’s-Hertogenbosch bij. Het gezin-
Nissen verhuisde later naar
Nijmegen, maar de afdeling
’s-Hertogenbosch bleef hem min-
stens eens per jaar uitnodigen om
een inleiding te verzorgen. Hij
vond de sfeer in de afdeling
’s-Hertogenbosch zo plezierig dat
hij zich weer als lid aanmeldde.
De kracht van de afdeling
’s-Hertogenbosch van ICF is dat
de leden zich verenigd weten
rond een gemeenschappelijke
interesse voor levens-
beschouwing, zonder dat zij
geacht worden een levens-
beschouwelijke organisatie, een
denominatie of kerkgenootschap
te vertegenwoordigen. Maar zij
kunnen wel aangesproken wor-
den op hun betrokkenheid bij de
christelijke levensbeschouwing;
of ruimer: bij de joodse en de
christelijke levensbeschouwing.
“Daarin ligt volgens mij de kracht
en de uitdaging van ICF”. De
leden vertegenwoordigen nie-
mand anders dan zichzelf. Maar
zij willen zich tegenover zichzelf
en hun medeleden verdiepen in
de vraag wat de christelijke le-
vensbeschouwing te betekenen
heeft voor hun persoonlijke leven
en voor hun maatschappelijke
functioneren, in hun beroep, in
hun verenigingsactiviteiten, in
bestuurlijke of andere bezighe-
den. Overigens is – zoals uit
Mededelingen blijkt – die focus
op de christelijke levens-
beschouwing in sommige afde-
lingen minder aanwezig dan in

’s-Hertogen-bosch.
De andere pijler die
ICF van betekenis
doet zijn voor de oe-
cumene, is het feit dat
niemand namens een
kerkgenootschap of
denominatie hoeft te
spreken. De leden
spreken namens
zichzelf; zijn verbon-
den als vrienden, als
fellows, medepel-
grims. Het gaat bij
ICF om samengaan in
vriendschap, weder-
zijds begrip en
respect. In ICF hoeft
geen consensus ge-
smeed te worden.
Deze insteek maakt
ICF tot een hoopvol element in de
oecumenische situatie van deze
dagen. Over de institutionele oec-
umene is Peter Nissen niet erg
hoopvol gestemd. De informele
contacten binnen ICF leidden in
verscheidene plaatsen tot een
meer formele Raad van Kerken.
”Met die institutionele oecumene
gaat het momenteel, naar mijn

waarneming, niet zo heel goed”,
aldus Peter Nissen. Dat komt
voort uit de vergrijzing van de
kerken die betrokken zijn bij de
oecumenisch beweging. Door de
krimp van de betrokken kerken
nemen ook de financiën af.
Een tweede oorzaak van het
herfstgevoel in de oecumene is
het uitblijven van grote stappen.
Velen hadden gehoopt dat luthe-
ranen en katholieken de vrijheid
zouden krijgen samen eucharistie
te vieren, maar dat is nog uitge-
sloten. En de oecumenische
Bijbelvertaling van 2004 mag in
de r.k. liturgie niet gebruikt wor-

den. Ook is de r.k. kerk nog
steeds geen lid van deWereldraad
van Kerken.
De derde reden voor een weinig
hoopvolle gedachte: de kerken
lijken steeds meer hun eigen
profiel te willen versterken, ten
koste van de oecumenische
samenwerking.
Is het erg dat het minder goed
gaat met de oecumene?
Oecumene berustte een eeuw
geleden op de gedachte dat het
christendom de wereld moest
veroveren. “Wat mij betreft wil
het christendom de wereld niet
meer veroveren, maar menselij-
ker maken”. En hoe dat moet,
daar gaan ICF-leden met elkaar
over in gesprek. “De kerk is de
gemeenschap die samengeroepen
is om vrede te stichten.
Oecumene betekent dus groei en
verandering”.
“De oecumene van de toekomst is
niet langer die van de kerken,
maar die van de zinzoekers. En
zij kunnen elkaar ontmoeten in
een gezelschap als de ICF”, aldus
Peter Nissen.

Oecumene is ontmoeting van zinzoekers

Christendom moet
wereld

menselijker maken

Prof. �issen spreekt.
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De derde spreker over de oecu-
mene op de Nationale
Conferentie van ICF, de oud-
katholieke bisschop mgr. dr. Dirk
Jan Schoon, zag het niet als een
makkelijke opgave om te spreken
over de toekomst van de oe-
cumene. “Je hoeft niet over bij-
zondere gaven van waarneming
te beschikken om te constateren
dat oecumene tegenwoordig op
een laag pitje staat”, zei hij. Toch
is hij niet pessimistisch gestemd.
Zijn kerk, de oud-katholieke
kerk, is in het begin van de acht-
tiende eeuw voortgekomen uit
een conflict met de rooms-
katholieke kerk. De weg naar
oecumene als streven naar de
eenheid van de kerk is een zaak
van zeer lange adem “maar is dat
een bezwaar? Want wat is oecu-
mene eigenlijk? Jezus kondigde
het einde, dat is de voltooiing van
de schepping, aan ‘als het evan-
gelie van het koninkrijk in de hele
oikumene verkondigd is”. De
oicumene is niet alleen een
geografische begrip, maar heeft
ook een eschatologisch aspect.
Mgr. Spoor heeft de instelling:
officieel denken de kerken ver-
schillend over het sacrament van
de eucharistie of het avondmaal,
maar in de verwachting dat die
verschillen ooit zullen worden
uitgepraat of bijgelegd, vieren we
nú alvast de eenheid die gegeven
wordt.
Mgr. Schoon vervolgde:
Perspectief heeft te maken met
een concentratiepunt in de verte.
Dat punt kan voor een christen
moeilijk iets anders zijn dan het
koninkrijk van God. Dat konin-
krijk wordt ons geschonken, en

dat is een bevrijdende
gedachte.
In het oecumenische con-
tact is het luisteren naar
elkaars vreugde en el-
kaars vragen een belang-
rijk uitgangspunt. En
werkelijk luisteren kan
alleen als er voldoende
onderling vertrouwen is.
En zoals juist in situaties
gebeurt waarin het schijn-
bare belang van allerlei
andere zaken wegvalt,
zoals in ziekenhuizen en
bejaardentehuizen, zo kan
het ook in de zogenaamde
crisis van de kerken in
Nederland nieuwe
mogelijkheden openen
voor acceptatie van en
ontmoeting met elkaar.
Bisschop Schoon vervolgde: Het
lijkt me dan ook aangewezen
voor de oecumene van de
toekomst om te investeren in per-
soonlijke contacten en van
daaruit de oecumenische samen-
werking op te bouwen, niet alleen
tussen professionele kerkelijke
werkers maar ook in de praktijk
van de parochies en gemeenten.
De ervaring in Amsterdam sterkt
mgr. Schoon in die overtuiging.
De sociologische veranderingen
in de stad zorgen ervoor dat de
kerk belangrijk wordt als ont-
moetingsplaats voor bezinning en
inspiratie, waar mensen gezien en
gehoord worden. “Het is mijn
stellige overtuiging dat alleen in
kleinere groepen mensen elkaar
ook werkelijk tot naaste en tot
hulp kunnen zijn. De vormen
waarin we dat tegenwoordig
gestalte geven, zijn met name de
bijbelkringen of de gespreks-
groepen. Tegenwoordig koppelen
we daar een maaltijd bij een van
de deelnemers thuis aan vast; we

gaan met een groepje op reis of
we bezoeken een klooster. Het
zijn inspirerende bijeenkomsten
die met name ook volstrekt
geseculariseerde jongeren met het
evangelie en de kerkelijke traditie
in contact brengen.
Natuurlijk moet het gesprek
tussen de kerken over de zicht-
bare eenheid doorgaan op inter-
nationaal, landelijk en plaatselijk
niveau. Maar dat heeft alleen zin
als onderling vertrouwen het fun-
dament daarvan vormt. Om dat
vertrouwen aan de basis te
bevorderen, zouden kerken ter
plaatse hun activiteiten aan elkaar
bekend moeten maken, zodat ze
toegankelijk worden voor dege-
nen voor wie dat qua tijdstip of
ontmoetingsplaats goed uitkomt.
Mgr. Schoon wenste de leden van
ICF geluk, niet alleen met de zes-
tig jaren die achter hen liggen,
maar vooral met de uitdagingen
waarvoor de toekomst hen en alle
christenen stelt.

Alleen in kleine groepen kunnen
mensen elkaar tot hulp zijn

Kerken moeten plaats
voor ontmoeting bieden

Mgr. Schoon spreekt.


