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Eenheid van de kerk ligt vóór ons
LLERLEI LEIDERS van christelijke kerken kwa-
men in 1909 te Edinburgh in Schotland bij
elkaar om te overleggen hoe de boodschap

van het Evangelie beter kon overkomen. Omdat zen-
delingen van verschillende kerken elkaar aflosten en
beconcurreerden maar wel steeds Christus verkondig-
den, was de geloofwaardigheid niet erg
groot. “Is Christus dan in stukken
verdeeld?”, vroegen die mensen zich af.
Met name het overwinnen van die con-
currentie wordt gezien als het begin van
de Oecumenische Beweging. Deze heeft een hoge
vlucht genomen met als eerste hoogtepunten de
oprichting van de Commissie Leven en Werken
(Stockholm 1925) en de Commissie Geloof en kerk-
orde (Lausanne 1927) die samen werden gebracht in de
Wereldraad van Kerken die in 1948 in Amsterdam
werd opgericht.
De Katholieke Kerk van Rome deed niet mee. Maar op
het Tweede Vaticaans Concilie (1964) van de RK Kerk
werd deze oecumenische beweging die in lutherse en
anglicaanse kerken begonnen was, wel een gave van de
H. Geest genoemd! Dat was een nieuw hoogtepunt. De
RK Kerk werd weliswaar geen lid van de Wereldraad,
maar ging er wel intensief mee samenwerken. In ons
land werd de Katholieke Kerk wel direct lid van de
Raad van Kerken in Nederland (1968). De eerste
voorzitter was prof. dr. D.C. Mulder, de eerste vice-
voorzitter was mgr. Hubertus Ernst en er kwam een
eigen studiesecretaris, Herman Fiolet ofm (lid van de
orde der minderbroeders).
In die jaren begonnen ook de gesprekken over doop-
erkenning en regelingen in verband met kerkelijk
gemengd gehuwden. Hiermee werden praktische zaken
voor het pastoraat geregeld, net zoals bij de commissie
Leven en Werken in de Wereldraad van Kerken.
En er kwamen ook gesprekken en rapporten over
Eucharistie en Avondmaal, over het kerkelijk ambt,
zoals bij Geloof en Kerkorde. Op wereldniveau leidde
dit tot een beknopt maar gedegen rapport over doop,
avondmaal/eucharistie en kerkelijk ambt, dat in 1982
in Lima werd gepubliceerd. Hierin staat bij elkaar wat
de deelnemende kerken aan theologie en opvattingen

gemeenschappelijk denken te hebben. Er is zelfs een
volledige liturgie van de Eucharistie gemaakt door de
broeders van Taizé, die gebaseerd is op de teksten van
dit ‘Lima rapport’, zoals het kortweg heet.
In ons land werden ook enkele kleine rapporten gepu-
bliceerd over deze geloofszaken.

Op het Nederlandse niveau schreven de
katholieke bisschoppen in 1985 een
brief: ‘Onze Oecumenische opdracht,
een prio-riteit’. Die kreeg veel aan-
dacht en gesprekken en discussies in

veel parochies en plaatselijke raden van kerken waren
het gevolg.
Maar sinds de jaren ’90 is het een beetje stil geworden.
Er zijn nu geen studiecommissies meer in Nederland,
de Raad van Kerken heeft moeten krimpen in zijn
bureau en werkgroepen.
De belangstelling in parochies en gemeenten en van
veel individuele mensen is wat weggevloeid, nu de
‘burgerlijke vrijheden’ in het pastoraat bereikt zijn. De
kerken werken niet meer tegen als mensen van ver-
schillend kerkverband met elkaar willen trouwen in de
kerk. En als mensen een kind willen laten dopen in de
kerk van één van de ouders, wordt die doop ook erkend
door de andere kerk waarmee daarover afspraken
gemaakt zijn in de Raad van Kerken in Nederland.
De Oecumenische Beweging is een gave van de H.
Geest en daarmee werk van Gods Rijk dat komen gaat.
Het heil ligt altijd voor ons! Dus de éénheid van de
Kerk(en) ligt in de toekomst.
Het gaat dus ook niet meer om ‘terugkeer’ van
‘afgescheiden kerken’ naar een ‘moederkerk’. Want
naar welke vorm van de kerk zou je terug moeten?
Naar die van het Concilie van Trente (1662) of naar
1054 toen het oosters schisma ontstond? Naar de kerk
van de eerste grote concilies Chalcedon (384) en
Nicea (325) of zelfs de kerk van Jerusalem (48/49)
zoals beschreven in Handelingen 15? Nee de eenheid
van de kerk van Christus ligt vóór ons. En daar kan nog
steeds naar verlangd worden, om gebeden worden en
aan gewerkt worden. Dat is ‘spirituele oecumene’, een
gave van de H. Geest.

Henk Berflo is lid van het hoofdbestuur van ICF.
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Henk Berflo
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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.

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.

Op zondagmorgen 19 juli zond
ZVK via de televisie (Nederland
2) een kerkdienst uit van de
International Christian Fellow-
ship. In de programmabladen
werd de dienst aangekondigd; op
de pagina met toelichtingen bij
programma’s drukte de �CRV-
Gids bovenstaande aankondiging
af.
ZVK is de zendgemachtigde voor
protestantse kerkgenootschappen
die niet willen deelnemen aan de
IKON.

ICF die kerkdiensten verzorgt -
daar kijk je even van op. Het gaat
hier niet om een afdeling van
onze ICF, maar een instelling die
zich op haar eigen website ‘ICF
Church Rotterdam’ noemt. De
website is helemaal in het Engels.
Er is een nieuwsbrief die afwisse-
lend in het Engels en het
Nederlands wordt gemaakt.
ICF Church Rotterdam heeft geen
verbinding met ons ICF. Zover
bekend heeft ICF Church
Rotterdam ook geen contacten
met andere soortgelijke kerk-
genootschappen in het land.

Apeldoorn: Wat zijn wij?
De leden van de afdeling Apeldoorn kre-
gen een briefje van hun voorzitter. ICF-
leden elders in Nederland lezen even
mee:

Geliefde leden ICF-Apeldoorn,
Vandaag hadden we onze maandelijkse
bijeenkomst. Deze keer was een kleine
groep (9 leden) aanwezig. We hadden een
vruchtbaar gesprek aan de hand van een
inleiding (gisteren besloten) getiteld De
tirannie van het moment met een samen-
vatting in de vorm van een tabel
(Hoofdstromen in het denken).
Na afloop van de discussie over dit onder-

ICF Hilversum
De Nieuwe Hollandse Waterlinie
was het thema dat drs. Henk Fijn
van Draat voor ICF Hilversum
besprak op 10 juni. De waterlinie
is het grootste infrastructurele
werk dat ooit in Nederland is aan-
gelegd, maar het is tamelijk
onbekend. De verdedigingslinie
is in de 19e eeuw aangelegd en
bestaat uit een samenhangend
stelsel van dijken, sluizen, dui-
kers, fortificaties en vestingste-
den. Het strekte zich uit van het
Muiderslot tot Slot Loevestein.
Henk Fijn van Draat illustreerde
zijn betoog met vele foto’s, onder
andere van enkele van de
zeventig forten die nog steeds
bestaan (en waarvan de meeste
een speciale bestemming hebben
gekregen).

TV-kerkdienst van ICF

werp (men raakt er feitelijk nooit
over uitgepraat!) kwam nog een
principieel punt aan de orde: nu
we met zo'n klein clubje zijn - en
dat zal vaker gebeuren - moeten
we ons dan niet eens beraden op
wat we zijn?

Wel vrienden: van het één kwam
het ander. We kregen het
weliswaar niet over de gehele
werkelijkheid, maar wel over
vele aspecten van ICF-
Apeldoorn. Ook aan de hand van
de eerste bladzijde van het leden-
boekje. De volgende vragen kwa-
men aan de orde:
Wat is ons oogmerk om lid te zijn
van ICF? Wat is het doel dat wij -
voornamelijk ouderen boven de
65 jaar - willen bereiken? Hoe
willen we dat doel realiseren? Op
welke wijze willen we onze
bijeenkomsten vorm geven?
Waar willen wij bijeenkomen?
Ergens anders dan bij de
Keizerskroon? Op welk tijdstip
willen wij dat doen? (lunch, ont-
bijt op zaterdag, avond).

We hebben afgesproken om deze
vragen aan alle leden voor te
leggen. U wordt beleefd maar
wel dringend verzocht deze vra-
gen naar uw beste inzicht eens te
overwegen in uw hart en de
uitkomsten daarvan in een E-mail
aan mij kenbaar te maken. Ik zal
dan de antwoorden bundelen tot

één verhaal en met een voorstel
komen.
Bedankt voor uw medewerking
en veel leesplezier,
Met een hartelijke groet,
Pier.
(Dr. Pier Slump)
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“Mededelingen over Mededelingen en de
tenaamstelling”. Zo luidt agendapunt 7 voor
de vergadering van het besturenconvent op
zaterdag 17 oktober in Utrecht.
Al tientallen jaren heet het ledenblad van
I.C.F. Nederland Mededelingen. Een eind-
redacteur die begin vorig jaar bij ICF bin-
nenkwam, viel over die naam. ‘Mededelingen’
- een saaiere naam valt niet te bedenken. En
bovendien klopt de naam niet: mededelingen
beslaan maar een klein deel van het blaadje.
De eindredacteur stelde zelf ‘Op de hoogte’
voor.
Intussen is er enige discussie ontstaan over de naam,
maar de afdelingen lijken er niet koud of warm van
te zijn geworden. Er kwamen wel wat suggesties,
maar de meestgehoorde was: ‘Handhaaf die naam
Mededelingen nou maar. Daaraan zijn we immers
allemaal gewend”.
Het lijkt dus een tamme discussie te gaan worden, op
het besturenconvent. En een verrassende nieuwe
naam lijkt niet in de lucht te hangen. De eindredac-
teur heeft zich er al bijna bij neergelegd.

Besturenconvent najaar en voorjaar
Op zaterdag 17 oktober vindt in Utrecht het najaars-
besturenconvent plaats. Voorzien is een eerste
bespreking van de nationale conferentie 2010 in
Rotterdam. Verder wordt gesproken over het
jubileumboek 2012 en over de begroting 2010.
Het landelijke bestuur rekent op de aanwezigheid
van de voorzitter en de secretaris van elke afdeling;
of bij verhindering een ander lid.

Het voorjaars-besturenconvent van volgend jaar is
voorzien in Utrecht op10 april 2010.

De naam ‘Mededelingen” gaat al tientallen jaren
mee in de Nederlandse organisatie die zich
International Christian Fellowship noemt. Maar
die naam werd al veel langer gebruikt; en nog wel
door journalisten. In augustus 1896 verscheen het
eerste nummer van ‘Maandelijksche
Mededeelingen van het bestuur van den
Nederlandschen Journalistenkring’. Hierboven het
bovenste deel van de voorpaghina, opgenomen in
de collectie van het Persmuseum in Amsterdam.
Als voordeel van de uitgave werd in 1896
genoemd: de notulen van vergaderingen kunnen
erin worden opgenomen en dit betekent dat ze niet
meer integraal voorgelezen behoeven te worden in
vergaderingen.

Hoe lang de naam heeft stand gehouden, is niet
direct bekend; maar zelfs de oudste leden van de
Nederlandse Vereniging van Journalisten weten
zich niet te herinneren ooit deze ‘Mededeelingen’
in de brievenbus te hebben gekregen. Toen het
eerste nummer van Mededelingen van ICF ver-
scheen, was de journalistenversie al lang uit de
wereld.

Op de agenda: mededelingen over Mededelingen

“Het gaat steeds beter. Ik oefen elke
dag en hoop op compleet herstel”.
Dat zegt drs. J de Vries-Kottke op
de eerste zondagmiddag van okto-
ber. Jane de Vries is voorzitter van
het landelijk hoofdbestuur van ICF.
Op de rondweg van Eindhoven is
ze begin augustus buiten haar
schuld in botsing gekomen met een
vrachtauto. Zij en haar vriendin
moesten uit hun auto worden ge-
zaagd. “Ik ben twee maanden niet
thuis geweest”, zegt ze. Ze was
eerst in het Anna Ziekenhuis in

Geldrop, daarna in het Herstellings
Zorghotel Veghel. Nu is ze weer
thuis in Vught.
ICF-secretaris Jelle Feitsma heeft
de afdelingen op de hoogte
gebracht van het ongeluk. Dat had
gevolgen. “Ik heb van ontzettend
veel mensen berichten gekregen.
Velen bidden voor me, steken een
kaarsje voor me aan. Dat geeft me
moed en kracht”, zegt Jane. “Wij
mogen God danken dat Hij onze
voorzitter gespaard heeft”, schreef
de secretaris.
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Intussen is de wetenschap vanaf de relativiteitstheo-
rie een fase verder. Er is veel onzeker en de onzek-
erheid van de natuurwetenschap en de wijkende ze-
kerheid van de theologie leiden qua aard tot ver-
wante vraagstellingen. Een zinvol gesprek zou
mogelijk zijn en dat zou voor de theologie vrucht-
baar kunnen zijn. Aldus, kort samengevat, het
betoog van ir. Wim Luiten.

Wetenschap en religie: een complexe verhouding.
Dat was het uitgangspunt van de inleiding die ir.
Wim Luiten hield voor ICF’s afdeling Eindhoven.
Hij baseerde zich op een serie colleges die prof. dr.
Palmyre Oomen, bijzonder hoogleraar Wijsbegeerte
vanwege de Radboutstichting, aan de universiteit
van Eindhoven heeft gegeven.
Aanvankelijk waren wetenschap en theologie in har-
monie. Thomas van Aquino (1225) heeft daaraan
een belangrijke bijdrage geleverd - en het har-
moniemodel loopt door tot onze tijd.
Later kwam de fase van conflicten. Doorgaans wordt
gesteld dat deze begon met Galileï (1654). Hij
bestreed dat de aarde (en daarmee Rome) het cen-
trum van de kosmos was. Later kwamen Newton
(1643) en Darwin (1809).
De fase van de boedelscheiding volgde. Er waren
twee domeinen: dat van de wetenschap, handelend
over feiten/zijn/rede en dat van de theologie, over
waarden/zin/geloof.
Het is voor theologen verleidelijk om de ‘gaten’ in
de wetenschap op te vullen met God. Maar dat is
gevaarlijk: na enige tijd dicht de wetenschap het gat
en dan moet God weer wijken.
Het deïsme (God alleen aan het begin van de schep-
ping, als ontwerper van een evoluerend potentieel) is
actueel bij natuurwetenschappers die een plaats voor
God zoeken. Intussen: de kennis van de natuur blijft
voor de theologie van belang. De wetenschap heeft
daarentegen geen belang bij de theologie.

Zinvol gesprek van theologen en
natuurwetenschappers mogelijk

De droom van Kader Abdolah
De beschouwing van de schrijver Kader Abdolah op
de ICF-conferentie van begin dit jaar heeft in
Amsterdam een opmerkelijk vervolg gekregen.
Inleider drs. A.J.A.C. Hakman stelde dat de Indo-
Europese mens geneigd is indelingen in drieën te
zoeken. Deze driedeling gaat uit van een bovenwereld
(het gebied van het geestelijke en de rituelen), een
middenwereld (van de krijgers) en een onderwereld
(de wereld van de
vruchtbaarheid).
Deze drieslag
vindt men vaak
terug: in de
standen van de
Franse senaat, in
de kastenindeling
in India, in Noorse
mythen en zelfs in
de namen van
dagen: woensdag
(oppergod Wo-
dan), donderdag
(krijgsgod Donar)
en vrijdag (vruchtbaarheidsgodin Frija).
Tegen het licht van deze Indo-Europese driedeling
blijkt de droom van Kader Abdolah geheel parallel,
maar omgekeerd. Kader Abdolah zag in de kelder van
zijn huis drie kisten die hij één voor één openmaakte.
Achtereenvolgens verschenen daaruit een zwerm
zwarte sprinkhanen, twee oude vrouwen en een kreu-
pele man. De vrouwen vormen de omgekeerde
invulling van de bovenklasse; de kreupele man is de
tegenstelling van de middenklasse van strijdbare krij-
gers en de alles kaalvretende sprinkhanen zijn het
omgekeerde van de vruchtbaarheidscultus. “Aldus
blijken de drie symbolen van Kader Abdolah een
invulling te krijgen die als omkering zijn te
beschouwen van de Indo-Europese invulling”, aldus
de historicus Arend-Jan Hakman.

Bijdragen gevraagd voor
jubileumboek van 2012

Het begin van het werk is gedaan, maar er wacht nog
heel veel inspanning. ICF heeft besloten in 2012 een
boek te laten verschijnen over onze organisatie.
Aanleiding: het zestigjarige bestaan. In 1952 werd in
Nederland de eerste ICF-afdeling opgericht.
De drie redacteuren doen zelf veel speurwerk, maar
worden gelukkig ook geholpen door oudere leden
die herinneringen ophalen of documenten toesturen.
Daar zijn ze dankbaar voor. En ze doen graag een
oproep aan leden die herinneringen hebben of oude
stukken: laat van je horen! Reacties graag aan Henk
Glimmerveen, tel. 035 6210460, e-mail henk@glim-
merveen.nl.

Kader Abdolah


