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Dogmatisch
beeld aan de tweenaturenleer van Jezus, en veel later
aan de uitverkiezing. Het zoeken en geven van

antwoorden op onbegrij-
pelijke zaken. Ook vandaag
doen we dat nog steeds,
hoewel ik, zoals gezegd, het
gevoel heb dat het hier en daar

wat minder is geworden.
Hebben we niet genoeg aan de Bijbel? Wij zijn toch
‘mensen van de weg’, navolgers van Jezus Christus?
Hebben we dan niet genoeg aan de weg die Jezus
ons heeft voorgehouden? Aan zijn visie op leven en
samenleven hebben we toch meer dan onze handen
vol?
Wat moeten we dan met die oude antwoorden op
onbegrijpelijke kwesties? Wat voor hulp en aanwij-
zing hebben we voor het gaan op onze levensweg
aan die uitspraken? Ballast is het! De dogma’s als
‘erfzonde’, ‘maagdelijke geboorte’, ‘drie-eenheid’,
enzovoort helpen ons maar weinig op onze le-
vensweg. We begrijpen niet eens wat we zeggen, laat
staan dat we door deze onbegrijpelijkheden uit te
spitten een beter zicht krijgen op onszelf, onze
naaste en de gewenste omgang met elkaar en de
natuur.
‘Dogmatisch zit ik beter’ zei de dominee. Hij zit
goed. Ik houd het dan toch maar liever bij bewegen
in plaats van zitten, met de wetenschap dat er meer
boven mijn pet gaat dan eronder.

NLANGS gaf ik bij het verlaten van de kerk-
dienst de predikant een hand en een com-
pliment. Een compli-

ment over de inhoud van zijn
overweging. Eén kleine opmer-
king had ik daarbij, die hij
pareerde met het volgende
antwoord: “Dat is een goed punt wat u daar aan-
snjdt. Daar moeten we maar eens over praten. Maar
dogmatisch zit ik beter!”
Onderweg naar huis heb ik nog eens nagedacht over
het antwoord ‘dogmatisch zit ik beter’. De dominee
heeft gelijk: we hebben naast de Bijbel ook nog onze
traditie. Naast de thora en het evangelie is er ook nog
de dogmatiek. Dogma’s zijn besluiten die eens
genomen zijn op kerkconcilies. De besluiten gaven
antwoord op de toen levende vragen van geloof en
uitleg van de geschriften. Vragen die gesteld zijn in
tijden toen men overal een antwoord op moest
hebben. Zelfs de vraag hoeveel engelen er op de
punt van een naald konden zitten – het bleken er
zeven te zijn – werd punt van onderzoek. ‘Eén
dwaas kan meer vragen stellen dan duizend wijzen
kunnen beantwoorden’ luidt het bekende gezegde.
Vandaag geldt dat, maar vroeger ook.
Ik heb het gevoel dat men vroeger nog minder met
onzekerheid kon leven dan vandaag. Alles moest
worden dichtgespijkerd. Gevechten zijn er geleverd
over de diverse antwoorden. Ik denk dan bijvoor-

door
Pier Slump

O

Het is mij een eer en een genoegen u allen namens Ichthus, de ICF-afdeling Rotterdam, uit te
nodigen om de �ationale Conferentie ICF 2010 op 20 november bij te wonen. In dit nummer
van Mededelingen vindt u het programma voor de conferentie en het inschrijfformulier.
Met hoogachting,

Cock Gerner, secretaris Ichthus
Mozartplaats 13, 2661 HG Bergschenhoek, tel. 010 5218332, e-mail: c.p.gerner@xs4all.nl.

Geachte ICF-leden,

Dr. Pier Slump is voorzitter van de ICF-afdeling in Apeldoorn.
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�ationale Conferentie ICF
zaterdag 20 november 2010
Koninklijke Roei- en Zeilvereniging
De Maas, Veerdam 1, Rotterdam.

Onderwerp: Spelen Bijbelse thema’s nog een
rol in de kunst van de twintigste eeuw?
Programma:
vanaf 10.00 uur: Ontvangst met koffie en thee.
10.30 uur: Opening door drs. H. Steendam,
voorzitter Ichthus (ICF Rotterdam).
Meditatief moment
10.35 uur: Prof. dr. M. Barnard, Spelen
Bijbelse thema’s nog een rol in de kunst van de
twintigste eeuw?
Bespreking onder leiding van mr. T. Fransen.
12.15 uur: Muzikaal intermezzo door
Rotterdams Hellendaal Muziekinstituut.
12.30 uur: Aperitief en lunch.
13.30 uur: Landelijk bestuur ICF, terugblik en
toekomstvisie.
13.45 uur: Met de historische tram door
Rotterdam.
15.00 uur: Koffie, thee en afscheid.

Aanmelden voor de Nationale Conferentie is
noodzakelijk. Op pagina 5 van deze
Mededelingen vindt u een inschrijfformulier.
Gelieve dit te printen en in te sturen of toe te
sturen als bijlage bij een e-mail (adres: laatste
pagina).

Bereikbaarheid.
De Koninklijke Roei- en Zeilvereniging De
Maas, Veerdam 1 te Rotterdam is gemakkelijk
te bereiken met openbaar vervoer:
tram: lijn 7 vanaf het Centraal Station, rich-
ting Spido, halte Westerstraat/Veerhaven;
metro: halte Leuvehaven (Erasmusbrug,
GGD) waarna 10 minuten lopen.
Komende van de metrolijnen A, B of C: over-
stappen bij halte Beurs (Centrum) op lijn D
richting Zuid (halte Leuvehaven is één halte na
Beurs).
Houdt u rekening met de verplichte OV-kaart.
Een dagkaart of 2-urenkaart is verkrijgbaar bij
de conducteur (tram) of aan sommige loketten
van de metro.
In de omgeving van De Maas is betaald par-
keren beperkt mogelijk.

Ichthus in de Pauluskerk
Een groep al wat oudere maar energieke mensen:
Ichthus oftewel de afdeling Rotterdam van ICF.
Tweemaal per maand komen ze samen in een pand met
de naam Pauluskerk op de gevel. Het is het huidige
onderkomen van de Pauluskerkgemeente en haar
activiteiten. Wie binnengaat, ziet een ruimte waar dak-
lozen en zwervers nog altijd welkom zijn. In een van
de kamers staat de lunch voor de Ichthusleden op tafel.
In deze kamer werd besloten de Nationale Conferentie
van 2010 te organiseren. Een grote prestatie. ”We
willen laten zien hoe inspirerend het is om een stevig
onderwerp te behandelen”, zegt Martine Pothuis die de
coördinatie van voorbereidingen van de conferentie op
zich heeft genomen.
“Bij Ichthus merk je het belang van een levensover-
tuiging. Een wethouder zei eens: “Ik zoek een plek
waar je veilig bent; waar je je kwetsbaar kunt
opstellen”.
Waarom Ichthus? Waarom niet gewoon ICF
Rotterdam? Martine Pothuis: “Ichthus bestond al in de
jaren ’50 in Rotterdam, voordat sprake was van ICF.
Later zelfs Ichthus I en II. In 1959 is aansluiting bij
ICL (nu ICF) tot stand gekomen en bleef er slechts één
Ichthus over. De naam Ichthus (vis, symbool voor
Jezus Christus) bleef behouden.
Aan de lunchtafel (foto onder) worden stevige onder-
werpen besproken. Op 14 oktober bracht een omstre-
den column van IKON-predikant Bram Grandia de
gemoederen in beweging.

Foto’s op deze pagina: Martine Pothuis-Karreman
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Prof. dr. Marcel Barnard
FOTO: A. BERKOUWER

Uit de afdelingen
Den Haag - Mevrouw Iris van
der Horst sprak op 15 september
voor ICF-Den Haag in de
Kloosterkerk over het ‘project
Carrièreswitch’. Mevrouw Van
der Horst is verbonden aan
SHOP, Stichting voor hulpver-
lening en opvang van pro-
stituees en slachtoffers van
mensenhandel. De stichting
helpt prostituees die een nieuw
leven willen beginnen.
Op 20 oktober vertellen Ben
Fanroy en Nico van Stokrom
over de 11e assemble van de
Lutherse Wereldfederatie in
Stuttgart (in juli 2010).

Amsterdam - September Wim
Janssen/Ed Baak, over joodse
Midrasj-verhalen waarin
Abraham (Abram) centraal staat
met als parallelen de
geboortegeschiedenissen van
Mozes en Jezus.

“Spelen Bijbelse thema’s nog
een rol in de kunst van de
twintigste eeuw?” Dit is het
thema van de ICF-conferentie
op zaterdag 20 november in
Rotterdam.

Bijbelse thema’s, ontzuiling en
kunsten. Het vraagteken aan het
eind van de titel moet ons te
denken geven.
Letterlijk wel te verstaan. De
twintigste eeuw was er immers een
van soms heftige beroering. Twee
oorlogen, verschillende crises, het
nieuwe van maakbaarheid en het
wederopbouwgeloof, de ontwik-
keling van een zich eman-
ciperende samenleving, mensen
op zoek naar persoonlijke iden-
titeit; het zijn gebeurtenissen die
enkele generaties hebben gete-
kend. Wie herinnert zich niet met
enige schaamte de collectieve of
soms ook de persoonlijke houding
uit die tijd en de politieke afzij-
digheid in veel gevallen. De peri-
ode bracht ook bevrijding van
knellende overtuigingen en bij tra-
ditie onaantastbare autoriteit. Het
was een eeuw waarin verstedelij-
king in hoog tempo doorzette en
industrialisatie dreigde door te
schieten, met alle negatieve gevol-
gen van dien. Een tijd ook waarin
de armenzorg van de kerken werd
overgenomen door de staat.
Was er dan nog een rol voor bij-
belse thema’s in die samenleving
en dus in de kunst van die tijd? En
als we dan denken aan beeldende
kunst, film, theater, muziek en li-
teratuur, hoe zat dat dan? Welke
thema’s en welke rol dan? En
waartoe?

De ‘kunsten’ in de 20e eeuw
blijken vol van de bijbel. In het
naslagwerk ‘De Bijbel Cultureel’
onder redactie van Marcel Barnard
en Gerda van de Haar worden bij-

belse thema’s in de kunsten van de
20ste eeuw beschreven, geob-
serveerd bijna. Het werd een
fascinerende staalkaart van ‘kunst-
producten’ waarin systematisch
bijbelse thema’s gegroepeerd zijn;
het hoe en het wat, en van welke
kunstenaar. Alle kunstproducten
voorzien van een stukje geschiede-
nis: wat gebeurde met het kunst-
werk, wat waren de reacties van
tijdgenoten. Maar het is geen
zoveelste inventarisatie van
Bijbelse thema’s geworden, al lees
ik in de verantwoording dat er 67
Bijbelse trefwoorden in de kunsten
van de 20e eeuw zijn te vinden,
naast veelvuldig in de kunst
gebruikte onderwerpen als de Tien
Geboden en het Lijdensverhaal.

De redactie van het boek heeft
ervoor gekozen zichzelf de vol-
gende vragen te stellen: kan het
gesignaleerde bijbelgegeven het
kunstwerk nader belichten, wat
betekent het voor de interpretatie
van het werk? En andersom: geeft
het kunstwerk een bepaalde inter-
pretatie van het bijbelgegeven,
biedt het bijvoorbeeld weerwerk
tegen traditionele bijbelinterpre-
taties?

Spelen Bijbelse thema’s nog
een rol in de kunst?

Een intrigerende benadering en
reden voor Rotterdam om prof. dr.
M. Barnard uit te nodigen voor
onze Nationale Conferentie. Hij
toont en bespreekt op 20 novem-
ber een bescheiden selectie uit de
veelheid van kunstwerken uit de
20e eeuw.
Stof genoeg voor een interessante
inleiding en een boeiende nabe-
spreking. Wellicht iets om nog
lang over na te praten in eigen
kring.
En als u dan bedenkt dat u een
kostelijk intermezzo wacht door
jongeren van het Hellendaal
Instituut, een gezellige lunch, een
rit met een antieke tram en een
stukje visie en perspectief door het
Landelijk Bestuur...!

Martine Pothuis,
coördinatie

Thema van
ICF-conferentie:
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De oorlog bezorgde hem, na het
gymnasium, een zware start. Hij
weigerde de loyaliteitsverkla-
ring te ondertekenen, dook
onder; hoorde in de laatste
dagen van 1944 dat zijn vader,
burgemeester van Bodegraven,
door handlangers van de
Duitsers was vermoord.
Kort na de oorlog studeerde hij
af in de rechten. Hij werd
gemeentesecretaris in de laatste
gemeente van zijn vader,
Bodegraven. In 1950 pro-
moveerde hij in de politicologie.
Kort daarna, in 1951, besloot hij
een reis van drie maanden door
Amerika te gaan maken. Hij
betaalde de reis door in de V.S.
twee Nederlandse uitvindingen
aan de man te brengen en door
stamboomonderzoek te doen
voor Amerikanen van
Nederlandse afkomst.
Hij constateerde dat in Amerika
veel auto’s rondreden die op
huurkoopbasis waren gekocht. In
Nederland waren nog maar weinig
auto’s op de weg en financiering
daarvan was nagenoeg onbekend.
In 1953 richtte hij, met zus en
broers, een financierings-

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,
j.n.feitsma@wanadoo.nl.

maatschappij op, de Rijnlandse
Disconto Bank.
Het ging de bank goed, doordat hij
het vertrouwen wist te winnen van
boeren uit de omgeving van
Bodegraven. Zij leenden hem geld
dat hij weer uitzette bij mensen die
auto’s kochten of een hypotheek
zochten.
In 1958 stopte hij als gemeente-
secretaris, opende een kantoor in
Utrecht en troefde grote banken af:
zij waren minder snel en flexibel.
Eind jaren ’70 had de Rijnlandse
een belanstotaal van meer dan een
kwart miljard gulden.
Hij kreeg bestuursfuncties, werd
lid van adviescommissies. Meestal
hadden die te maken met financiële
onderwerpen, maar niet altijd. Zo
was hij 25 jaar lang voorzitter van
de Bodegraafse paardrijvereniging,
hoewel hij zelf geen paard reed.

In memoriam Pieter G. Vonk

Mr. dr. Pieter G. Vonk
1922 - 2010

Na zijn studie leek Pieter G. Vonk voorbestemd voor een
ambtenarenbestaan. Maar op een reis door de Verenigde Staten
werd hij in 1951 gegrepen door de commercie. En daarmee bleef het
ICF-lid inventief bezig, tot zijn overlijden op 28 augustus 2010.

Na een hartinfarct verkocht hij de
Rijnlandse in 1982 aan de AMRO-
bank. Maar hij bleef zaken doen
via zijn beleggingsmaatschappij
Bredestein. Een maand voor zijn

dood fuseerde Bredestein met
Driestar, de investerings-
maatschappij van zijn drie
zonen.

In 1960 - hij liep al tegen de 40
- kwam Jenny Turkstra in zijn
leven. Zij is de dochter van dr.
H. Turkstra, rector van het chris-
telijk lyceum in Hilversum en
oprichter van de afdeling
Hilversum van ICF. Het
huwelijk zou 49 jaar stand
houden, tot zijn overlijden. Het
echtpaar was aanvankelijk lid
van een van de twee Utrechtse
afdelingen van ICF. Later,
wonend in Groenekan tussen
Utrecht en Hilversum, werden
zij lid van ICF Hilversum.
Z’n werk was zijn hobby; Pieter
Vonk was in de ogen van wie
hem kenden een aimabel mens.
“God was heel dichtbij in ons

leven”, zei de oudste zoon Gerro
(48) bij de begrafenis. “Ik dank
God voor deze zeer goede vader”.

Slag bij Schoneveld
Als belegging kocht Pieter Vonk
het recreatie- en bungalowpark
Schoneveld bij Breskens. Hij
krikte het op de 5-sterren-
miveau.Toen ontdekte hij dat
Schoneveld de naam was van
een zandbank voor de kust waar
in 1673 een zeeslag plaats vond.
Michiel de Ruiter versloeg er de
Engelse en Franse vloot. Hij
schreef er een boek over en
organiseerde vanaf 1993 in de
haven van Breskens de jaar-
lijkse herdenking van ‘de slag
bij Schoneveld’.
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�ationale Conferentie ICF, 20 november 2010 te Rotterdam.
(graag in blokletters invullen)

Ondergetekende meldt zich met ---- personen aan voor de Nationale Conferentie op zaterdag
20 november 2010.

Naam: --------------------------------------------------------------------------------------------------

ICF-afdeling: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Maakt gebruik van de historische-tramrit door Rotterdam.

De kosten van deelname, € 50,- per persoon, inclusief aperitief en lunch, zijn vooraf overge-
maakt op rekening 65.38.26.303 ten name van J.J. Kolpa te Rotterdam.

Datum:-------------------------------------- Handtekening:------------------------------------------------

Opsturen naar:
de heer J.J. Kolpa, Johan de Wittlaan 13, 3051 HE Rotterdam
of sturen als bijlage bij een e-mail aan jj.kolpa@wxs.nl.
Graag uiterlijk 10 november 2010.

Jacobus Arminius overleed 400
jaar geleden, op 16 oktober 1609.
Velen herinneren zich de naam in
samenhang met zijn tegenspeler
Gomarus. Maar waar ging hun
geschil ook alweer over? Prof. dr.
Marius van Leeuwen, hoogleraar
theologie in Leiden en vice-
voorzitter van de Raad van
Kerken in Nederland, deed dat uit
de doeken in een boeiend betoog
voor ICF’s besturenconvent, in
Utrecht bijeen op zaterdag 16
oktober. ‘Predestinatie’ en ‘con-
traremonstrantie’ waren de
begrippen waarom het draaide.
Voorzitter Jane de Vries opende
de bijeenkomst met het voorlezen
van de remonstrantse geloofsbe-
lijdenis: ‘Wij beseffen en aan-
vaarden’. Menig PKN-lid bleek
de tekst te kunnen onderschrijven.

Hoe schrijf ik in?
Wat doe ik met een digitaal in-
schrijfformulier? Afdrukken,
invullen, in een envelop en op de
post. Eenvoudiger: kopiëren naar
een Word-document en als bijlage
bij een e-mail. Of gewoon de
gegevens in een e-mail naar
Jacques Kolpa.
Er waren problemen met de eerder
gepubliceerde rekening omdat de
bank ging onderscheiden tussen
zakelijke en privérekeningen.
Gebruik het nummer hieronder.

Met de antieke tram
ICF Rotterdam (Ichthus) heeft een
boeiend programma gemaakt voor
de �ationale Conferentie van zater-
dag 20 november 2010. Een paar
kanttekeningen, naast wat er op
andere pagina’s van deze
Mededelingen staat:

Het is moeilijk en duur parkeren bij
het gebouw van de Koninklijke
Roei- en Zeilvereniging De Maas.
Neem dus liever de tram.
Rotterdams openbaar vervoer kent
de strippenkaart niet meer. Het
makkelijkst is de OV-chipkaart. Op
de tram is ook een kaartje voor een
uur of voor de hele dag te krijgen.

De antieke tram komt voor ICF van
stal. Vertrekpunt is twee minuten
lopen van De Maas. De rit duurt
ongeveer een uur. “We willen u
laten zien waarom we met z’n allen
trots zijn op Rotterdam”, zegt
Martine Pothuis. Ichthus wil graag
tevoren weten wie er meegaan.

Het besturenconvent, op 16
oktober bijeen in Utrecht.

Convent buigt zich
over Arminius


