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Jubilerende afdeling
Breda in beeld

Op 18 september bestond de
afdeling Breda van de ICF 50
jaar. Ooit opgericht door dr.
L.H.A. Bremmers en J.M. baron
Tuyll van Serooskerken. Van de
eerste wordt nog in het
Ledenboekje van ICL Nederland
van 1964 vermeld dat hij
directeur van de katholieke
H.T.S. ‘St. Vergilius’ was. De
tweede staat niet meer vermeld in
het ledenboekje onder de afdeling
Breda, maar ook niet bij een
andere afdeling. Van de mensen -
heren - die vanaf de oprichting lid
zijn, is alleen jhr. Jacob Quarles
van Ufford nog in leven. Hij is
dus 50 jaar lid! In het jubileum-
boek ICF Zestig Jaar staat een
interview met hem afgedrukt. Bij
het veertigjarig jubileum van de
afdeling Breda kreeg hij al het
insigne van ICF Nederland van-
wege zijn trouwe lidmaatschap en
de functies die hij in de afdeling
heeft vervuld.
In de voorzomer is in de afdeling
al besproken of en hoe er aan dit
50-jarig jubileum gestalte kon
worden gegeven. In die periode
viel ook het zestigjarig bestaan
van ICF Nederland als geheel.
Onmiddellijk na de zomer weer
iets bijzonders organiseren leek
ons wat veel van het goede. De
18e september viel tussen de
gebruikelijke bijeenkomsten op
de eerste donderdag van de
maand. Die dag is dus in stilte

Zoals elke zich respecterende
vereniging heeft ook
International Christian Fellow-
ship �ederland statuten. Let
wel, de afdelingen hebben geen
rechtspersoonlijkheid en geen
eigen statuten. Ze worden wel
als zodanig in de statuten van
de ICF genoemd.

Na de oprichting zijn de statuten
enkele keren gewijzigd, de voor-
laatste keer op 26 februari 1993.
Het hoofdbestuur heeft deze
artikelen nog eens tegen het licht
gehouden en voorgesteld om de
artikelen 19 en 20 aan te passen.
Het besturenconvent (het hoogste
orgaan van de vereniging) van 5
november 2011 heeft daarmee
ingestemd en op 27 februari 2012
is de notariële akte gepasseerd.

In de oude statuten stond in
artikel 19 dat het minimum aantal
hoofdbestuursleden vijf diende te
zijn. Besloten is om dit minimum
aantal naar drie terug te brengen,
vooruitlopend op een situatie die
zich in de toekomst zou kunnen
voordoen, dat er minder dan vijf
personen beschikbaar zijn voor
het hoofdbestuur.
Verder ging artikel 20 op de
schop. Dit artikel handelt over de

voorbij gegaan. Maar begin sep-
tember hebben we besloten om de
viering maar te verbinden met het
jaarlijkse kerstdiner voor leden en
hun partners. En dit zal dus ‘extra
aangekleed’ worden.
Breda heeft wel eens enkele
jaren achtereen een soort schar-
laken draad in het programmeren
nagestreefd. Maar dan vonden de
leden het toch weer te geforceerd
en werd er tevoren wel vast-
gelegd wie er een inleiding zou
houden, maar niet waarover. In
de jaren tachtig toen mij gevraagd
werd lid te worden, vonden som-
migen dat iedereen wel eens een
inleiding zou moeten houden. Dit
is voor een enkeling de reden
geweest op het lidmaatschap te
beëindigen, omdat zij of hij dit
een te grote opgave vond. In het
bestuur werd toen afgesproken
dat het (kunnen) houden van een
inleiding niet tot de toelatingscri-
teria mocht horen.
We hebben ook de ervaring
opgedaan dat als er een inleiding
van drie kwartier of een vol uur
gehouden werd, er tijdens de
daarop volgende maaltijd niet
echt een discussie of gesprek
ontstond waar ieder aan kon deel-
nemen, ook door de toenmalige
tafelopstelling en het gerinkel van
bestek op de borden. Er is toen
de gedachte opgekomen om een
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Breda ziet perspectief
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korte inleiding te houden van
hooguit een kwartier en dan drie
kwartier gesprek. Dat is goed
bevallen en is vaak nog de vorm
waarin de afdeling de bijeenkom-
sten giet. Ook is er wel eens een
schema gemaakt van voor de
helft religieuze of kerkelijke
onderwerpen of ontwikkelingen
en voor de andere helft
maatschappelijke actuele onder-
werpen.
Bijvoorbeeld in 2010-2011 wer-
den de zeven brieven aan de
gemeenten zoals die in het Boek
Openbaring staan, besproken.
Elke bijeenkomst nam een lid
zo’n brief als uitgangspunt voor
een bezinning. Soms meer tekst-
uitleg, soms was een trefwoord
meer aanleiding tot gesprek. In
dit werkjaar 2011-2012 heeft
Breda gekozen voor het thema:
wie of wat is voor jou in je leven

OOR – GELUKKIG LEUKE - omstandigheden
was ik de afgelopen weken in de gelegen-
heid om veel naar de TV te kijken. Ik vind

daar niet zoveel aan, want op al die zenders tref je
tussen de reclames door meestal heel veel meer van
hetzelfde aan. Maar goed, ik keek toch af en toe en
daarbij trof mij het vele geweld in één week.
Jongeren die met straatmeubilair gooien, leuzen
scanderen en de tot de tanden
gewapende politiemacht uitda-
gen.
In de winkelstraat dichtbij
waren ze bezig met het ver-
vanging van de ruiten.
F.C. Utrecht-Ajax… zuchtte
iemand. Het resultaat van de
beelden die ik inderdaad
gezien had.
Eén week TV: voetbalgeweld
in de stad, facebookgeweld in
een rustig dorp en religieus
geweld wereldwijd. De aanlei-
dingen zijn heel verschillend, de beelden zijn iden-
tiek. Hooliganisme heeft wereldwijd dezelfde
trekken. Als ik weer eens de gewapende ME’ers zie,
de brandjes of de jongeren die met voorwerpen

gooien, interesseer ik me al bijna niet meer voor de
aanleiding.
‘De rol van de sociale media moet worden onder-
zocht’, horen we. Maar de rol van de traditionele
media die met dit geweld jaar in jaar uit bij mij de
huiskamer vervuilen blijft buiten de discussie. Want
die vallen onder de persvrijheid. Hen treft geen
blaam… al zijn die net zo hard op sensatie uit. Dat

zag je in de aanloop naar
‘Haren’ heel duidelijk. ‘Waar is
het feestje? Hier is het feestje!’
Zoals de ouden zongen, piepen
de jongen.
De Duitse kritiek op de
Nederlandse aanpak was:
‘geweld roept geweld op, de-
escalerend optreden is beter’
enz. Wijze lessen waarmee
Nederland tot voor kort een
gidsland in de wereld dacht te
zijn. Sensatiezucht lijkt mij een
vorm van spirituele leegte, een

destructief zoeken naar echte waarden, echte bezie-
ling, zowel in het (post)christelijke westen als in de
islamitische wereld. Gevoelens van zinloosheid en
waarden-loosheid gun je toch niemand.

Waar is het feestje?

door

Aline Barnhoorn

D

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

of je werk een inspirerende per-
soon of boek of kunstwerk
geweest, waarvan je wellicht
achteraf zegt dat die persoon of
dat kunstwerk of boek veel
invloed heeft gehad? Zo hebben
we in dit jaar Chagall, de filosoof
Paul Ricoeur, eigen beeld-
houwwerk en inspiratie uit
sprookjes, architectuur in
Antwerpen en de beeldentuin
Middelheim en een boek over de
gespannen verhouding tussen
filosofen en natuurwetenschap-
pers enerzijds en religie ander-
zijds, aan ons voorbij zien
komen. Binnenkort staan ook
een bespreking van liederen van
Huub Oosterhuis als religieuze
inspiratie op de agenda.
Voor volgend jaar wordt er weer
gedacht aan een schematische
invulling, bijvoorbeeld de Zeven
werken van Barmhartigheid,

zoals die door de Meester van
Alkmaar zijn geschilderd en in
boekvorm uitgegeven door het
bisdom Rotterdam als diaconaal
werkboek. Of de Acht Zalig-
sprekingen. Of de bespreking
van de boeken over tien
filosofen die recent door dag-
blad Trouw in een cassette
aangeboden zijn, al lijkt het een
hele kluif om zo een heel jaar
bezig te zijn, met Plato,
Spinoza, Nietzsche of Scho-
penhauer en de anderen. Daar-
over is nog beraad en overleg
voorzien. En met enkele
nieuwe leden in het komende
jaar, die nu kennis gemaakt
hebben en elk gezegd hebben
wel bij deze afdeling te willen
komen, kan Breda met verjong-
ing weer jaren vooruit!.

Henk Berflo
Voorzitter afdeling Breda
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ICF Hilversum - Iedereen kent
wel iemand die ooit een pelgrims-
tocht gemaakt heeft, naar Rome,
naar Santiago di Compostella of
een andere bedevaartsplaats. Het
relaas dat de oudkatholieke pas-
toor L. Wijker op 12 september
voor de ICF-afdeling Hilversum
hield, had een extra dimensie. De
toehoorder liep niet alleen fysiek
met hem mee, maar ook
geestelijk. Zo stond het in de
vooraankondiging van het boek
dat hij over zijn voettocht schreef
- ‘Gaandeweg’ - en zo kwam het
over bij de ICF’ers die hem aan-
hoorden. “Gaandeweg zie je deze
pelgrim tijdens zijn zoektocht
enigszins lijken op die kleine
Samuel die eerst niet begrijpt dat
God hem roept. Maar de aanwij-
zingen liegen er niet om en de
tekens op zijn weg maken dit
onomstotelijk duidelijk”.
Leen Wijker is als pastoor ver-
bonden aan de oudkatholieke
parochie van Hilversum. De
parochie gaf hem gelegenheid de
monstertocht van 2800 kilometer
te maken.
Pastoor Wijker is al lang weer aan
het werk in zijn parochie. Maar in
zijn inleiding voor ICF
Hilversum nam hij de toehoor-
ders afwisselend mee met heel
aardse problemen op zo’n mon-
stertocht als naar de hogere sferen
waarmee hij lopend in aanraking
was gekomen.

ICF Hilversum - “Van gulden
naar euro en terug?” was het
thema van dr. W.W. Boonstra,
onderdirecteur en chief econo-
mist van de Rabobank Nederland.
Hij gaf een heldere uiteenzetting
over de monetaire situatie; het

was duidelijk dat er terecht een
vraagteken stond achter de
gedachte van terugkeer naar de
gulden: dat zou een rampspoed
zijn voor heel Europa.

ICF Apeldoorn - Gerard
Hansum, secretaris van de ICF-
afdeling Apeldoorn, nodigt de
leden van zijn afdeling en andere
belangstellenden in het land uit
voor de bijeenkomst op vrijdag
19 oktober (11.30 uur, in de
Keizerskroon). Oud-voorzitter
Pier Slump houdt dan een voor-
dracht “Hoe rond is de aarde?”
Hij vertelt hoe door de eeuwen
heen geleidelijk de vorm en
omvang van de aarde door metin-
gen is vastgesteld. Hij begint bij
de Grieken (Pythagoras) en
eindigt bij de ruimtevaart (Tom-
Tom). Een spannende reis door de
tijd in Apeldoorn.

ICF Den Haag - “De actuele
stand van de conjunctuur en de
economie in Nederland” was het
onderwerp waarover Nico van

Stokrom sprak op 19 september.
Hetzelfde onderwerp was een jaar
geleden in september aan de orde;
maar de situatie is in dat jaar
grondig veranderd.
Volgens de planning spreekt
Louis Banning op 17 oktober
over ‘Benedictijns leiderschap’.
“Het gaat om leiderschap dat zijn
bronnen heeft in de eeuwenlange
traditie van het kloosterleven”, zo
lichtte afdelingssecretaris Gerrit
Kalsbeek in de uitnodiging toe.
“Dan valt de naam van de abt
Benedictus van Nursia die voor
zijn kloostergemeenschap op de
Monte Casino (Italië) zijn kloos-
terregel schreef. Deze regel van
Benedictus is normatief gewor-
den voor het westerse christen-
dom (dankzij Karel de Grote en
zijn zoon en opvolger Lodewijk
de Vrome). Boeiend hoe zo’n
oude regel (uit het eerste kwart
van de zesde eeuw) nu ineens
inspiratiebron is geworden in
onze geseculariseerde wereld in
het denken over leiderschap’.
Gerrit Kalsbeek voegt eraan toe:
“Ik hoop dat u uw weg naar de
Kloosterkerk weet te vinden;
temeer daar wij nu met een heel
andere wereld geconfronteerd
worden dan die van onze vorige
bijeenkomst”.

Pastoor vertelt over voettocht
naar Santiago di Compostella
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Uit de afdelingen

Het boek van pastoor Wijker.

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: tel. 035 6210460.

ICF-secretaris
Algemeen secretaris van ICF
Nederland is J.N. Feitsma,
Cliostraat 28-1, 1077 KH
Amsterdam, tel. 020 6797033,
j.n.feitsma@online.nl. (Let op:
nieuw e-mailadres).
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In memoriam

Marc Otten
Een paar jaar geleden kregen wij
in Amsterdam een nieuw, jong
lid in onze afdeling, Marc Otten.
Een succesvol en zeer
gewaardeerd jurist, werkzaam
bij MITEX, dat later gefuseerd
is met CBW in Zeist, waar hij
twaalf jaar werkte. Op z’n acht-
tiende vertrok hij uit Almelo en
studeerde aan de UvA het
Nederlandse recht, voldeed zijn
taak bij de genietroepen en zocht
in Amsterdam zijn weg in de
advocatuur, waar hij na een
stageperiode zijn diploma
behaalde. Met zijn gulle,
aanstekelijke lach en scherpe
visie bracht Marc, geboren op 12
juni 1963 in Huissen, vrolijkheid
en leven in onze Amsterdamse
brouwerij. Vanuit het
predikantsgezin kreeg Marc het

evangelie met de paplepel inge-
goten. Diep gelovig en met
passie voor gerechtigheid zocht
hij ijverig voor ons op zijn
kleine iPhone de Bijbelteksten
op van internet als ondersteu-
ning tijdens onze besprekingen.
Met zijn lieve vrouw en twee
dochters was hij zielsgelukkig.
Wel ging hij de laatste jaren
steeds meer gebukt onder de
enorme werkdruk die, o.a. door
zijn grote verantwoordelijk-
heidsgevoel, een aanslag deed
op zijn mentale en fysieke
gezondheid. Evengoed zag hij
toch nog kans als scriba een
belangrijke spil te zijn in de
Amsterdamse wijkkerkenraad.
Dit alles bleek een te zware
opgaaf. Zijn vrouw en dochters
voelen zich getroost door de
liefdevolle afscheidsbrief die hij
voor hen naliet, naast de onuit-
wisbare herinneringen aan hun

Marc Otten

gezamenlijk leven. Zij zullen
onze gebeden en alle denkbare
ondersteuning van hun omge-
ving nodig hebben om het leven
weer op te pakken. Wij zullen
hem en hen niet vergeten. Marc
Otten stierf op 6 september ’12.

Jelle Feitsma

Karel de Groot

Na een zeer kortstondig ziekbed
is Karel de Groot op dinsdag 2
oktober overleden. Hij was vele
jaren een trouw lid van de afde-
ling Hilversum.
Een man die niet alleen lid wilde
zijn maar zich ook wilde
inzetten om het werk binnen
onze kring mee te dragen.
Dat is tot uitdrukking gekomen
in de functies die hij heeft be-
kleed. Voorzitter, penning-
meester en lid van de program-
macommissie.
Ook de man die mee dacht over
onderwerpen die we zouden
kunnen behandelen.
Kortom hij was honderd procent
lid.
Maar daarnaast ook een goede

Karel de Groot

vriend. En een erudiet mens.
Ook zijn werk bij de Kamer van

Koophandel van Amsterdam als
directeur van de afdeling
Vervoer heeft hem veel kennis
gegeven van transport en van
landen. Daarover kon hij zeer
kundig en met enthousiasme
informatie geven.

Wij zullen zijn hulpvaardigheid
en vriendelijkheid zeker missen.
Hoewel hij de laatste jaren van
zijn leven zonder zijn vrouw
Truus alleen heeft moeten gaan
is hij altijd de positieve man
gebleven die hij was.
Onze deelneming gaat uit naar
zijn kinderen en kleinkinderen.

Zoals de Genestet zei: “Zij zijn
niet waarlijk dood die in ons
harte leven”.

Lud Tissink
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ICF’s landelijke secretaris,
tevens lid van de afdeling
Amsterdam, schrijft:

Terugkijkend op de Nationale
Conferentie 2012 zie ik een
langdurige voorbereiding van
een pretentieus plan. Al in een
vroeg stadium stelde een van de
leden (zie www.baak.nl) van de
afdeling Amsterdam zich op als
sponsor van het jubileumfeest.
Niet alleen werden wij voor een
jaar lang elke maand bij hem
zeer gastvrij onthaald voor de
benodigde vergaderingen, maar
ook al onze voorstellen werden
met een royaal gebaar finan-
cieel onder-steund. Zelfs het
als verrassing over laten komen
uit Noorwegen van een fami-
lielid van de grondlegger van
ICF Abraham Vereide, inclusief
overnachtingen en een
hartelijke ontvangst waren geen

enkele belemmering.
Tijdens het feest heeft hij ons op
de gevoelige plaat gezet (of
moet je nu zeggen de gevoelige
chip) en zijn vrouw zover
gekregen dat zij uren en uren
aan het werk toog om voor ons
een prachtig fotoboek te maken.
Het eerste album werd officieel
overhandigd aan uw algemeen
secretaris als vertegenwoordiger
van het Hoofd-bestuur waarna
ook velen van u een bestelling
hebben gedaan.

Wij zijn hem in dit alles zeer
erkentelijk waarbij wij ons
reali-seren dat een dergelijke
royale ontmoeting slechts is
weggelegd voor een
jubileumviering en geen trend is
voor de volgende Nationale
Conferenties.

Jelle Feitsma

zittingsperiode van de leden van
het hoofdbestuur. De oude tekst
luidde dat leden van het
hoofdbestuur herkiesbaar waren
(voor een nieuwe periode van
drie jaar), met dien verstande dat
zij na afloop van twee achtereen-
volgende zittingsperioden (dus
zes jaar), niet onmiddellijk
herkiesbaar waren. Daarna
waren zij wederom voor een peri-
ode van drie jaar herkiesbaar. De
totale zittingsduur van een lid van
het hoofdbestuur mocht evenwel
een periode van tien jaar niet
overschrijden.

Deze redactie bleek in de loop der
jaren toch niet optimaal. Met
name het feit dat er na twee zit-
tingsperioden (zes jaar) een peri-
ode moest worden overbrugd,
voordat een bestuurslid terug kon
komen voor maximaal één zit-
tingsperiode.

Bij functies waarvan het
wenselijk is dat ze voor een wat
langere periode door dezelfde
persoon vervuld worden, zoals de
penningmeester, kan dat een
probleem worden.
Dat is dus nu verholpen doordat
er nog slechts sprake is van een
maximum zittingsperiode van
tien jaar. Dus dat kan aansluitend
zijn, dan wel de optelling van ver-
schillende niet-aaneensluitende
perioden.

Wat gebleven is, is het feit dat de
maximumtijd dat een hoofdbe-
stuurslid zitting heeft, ongeacht
in welke functie, tien jaar is. Dan
wordt het tijd dat de betreffende
persoon, hoe capabel die ook zijn
functie heeft vervuld, plaats
maakt voor een nieuw
hoofdbestuurslid.

Tien jaar,
niet meer
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Met dank aan de sponsor

Boven:
het foto-
boek;
hiernaast:
de �oorse
familie op
de confe-
rentie in
Amster-
dam.


