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Een raam waarin het licht niet dooft...
houden, om verschillen te overbruggen, om de
contouren van de stad van God zichtbaar te

maken. De Russische
dichter Vjatsjeslav Koep-
rijanov (1939 - ) verwoordt
in zijn gedicht ‘Huis’ iets
van die contouren.

Huis

Het is mooi een huis te zijn
voor het enige hart
dat je niet wilt achterlaten

Het is mooi een ladder te zijn
voor kinderen
die op een sombere dag
naar de zon willen klimmen

Het is mooi een deur te zijn
zachtjes knarsend maar toch opengaand
voor al wie wil binnengaan

En een raam
waarin het licht niet dooft
voor al wie denkt:
het is al laat.

EHA DEL IEDEREE zoals je zelf behan-
deld wilt worden: het is de gulden regel
van het mededogen die

ten grondslag ligt aan alle
religieuze, spirituele en ethi-
sche tradities.
Compassie gaat niet vanzelf.
Het is geen woord voor watjes. Als je niet in
iemand anders’ schoenen durft te gaan staan, als
je niet over barrières en grenzen kijkt van taal,
cultuur en religie dan kom je er niet.

Ook de christelijke traditie kent dit ijzersterke
concept dat kan worden ingezet om te bouwen
aan een samenleving die voelt als een thuis voor
iedereen. Dat concept delen we met andere tra-
dities. Het is niet uniek, maar we hebben het in
onze traditie doordacht, doorgegeven, van alle
kanten beschreven. Er is over gedicht en gezon-
gen dat het een lieve lust is en dat gaat door tot
op vandaag. Het is een prachtig product dat we
kunnen uitdelen. Het is simpel, iedereen snapt
het en het is gratis. Waardevol, maar gratis. Een
levensles, een handleiding voor dagelijks han-
delen.
Compassie is nodig om het met elkaar uit te

door
Ineke Ludikhuize

B

Een rit met historische trams door
Rotterdam. Die verrassing heeft ICF
Rotterdam in petto voor de deelne-
mers aan de Nationale Conferentie
van ICF op zaterdag 20 november
2010 in de schitterende zaal van de
Koninklijke Roei- en Zeilvereniging

De Maas, Veerdam 1 (links: foto van
de entree).
In de ochtend spreekt prof. dr. M.
Barnard over: “Spelen Bijbelse
thema’s nog een rol in de kunst van
de 20e eeuw?”
Meer bijzonderheden op pagina 4.

Met historische tram door Rotterdam

Ineke Ludikhuize is voorzitter van ICF’s afdeling Utrecht
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door Henk P.J. van Bueren

ICF Nederland werd opgericht in juni 1952, dus
bestaat in 2012 zestig jaar. Het hoofdbestuur vond dat
daaraan een jubileumboek gewijd zou kunnen wor-
den en besloot op 28 maart 2009 voor het samen-
stellen daarvan opdracht te geven aan drie Henken,
Henk Berflo, Henk van Bueren en Henk
Glimmerveen. Deze drie kwamen 15 september 2009
bij elkaar en spraken af dat Henk Berflo zich zou
belasten met algemene advisering en fondsenwer-
ving, Henk Glimmerveen zou de eindredactie op zich
nemen en Henk van Bueren zou in archieven gaan
zoeken naar vermeldenswaardige detailgegevens en
algemene ontwikkelingen.

Archief — gezoek
Waar zoek je archiefgegevens? Bij de opeenvolgende
secretarissen van het hoofdbestuur. De huidige secre-
taris Jelle Feitsma geeft te kennen
dat hij eigenlijk alleen maar recente
dossiers heeft en geen echt oude
stukken overgedragen heeft gekre-
gen; wel hele stapels papier die de
indruk wekken lange tijd in
vochtige kelders te hebben gelegen.
Henk Berflo weet te vertellen dat
‘volgens zeggen' oud archiefmateriaal berust bij "een
archief in Utrecht". Ja...., is dat het gemeentelijk
archief, het provinciaal archief of een onderdeel van
het Algemeen Rijksarchief? Na allerlei gezoek blijkt
het oude archief van ICF te zijn ondergebracht bij Het
Utrechts Archief bij het Provinciehuis Utrecht. Maar
dat blijkt tot 3 november te zijn gesloten wegens
ingrijpende reorganisatiewerkzaamheden. Op 5
november blijkt dat de ICF-dossiers zijn onderge-
bracht in een speciaal archiefcomplex in Kampen;
één keer per week worden aangevraagde dossiers per
koerier naar Utrecht gebracht. Uiteindelijk zijn de
dossiers in Kampen aangevraagd en ontvangen we
eind november bericht dat de stukken in Utrecht ter
beschikking staan.

Archief — bezoek
In Het Utrechts Archief moet je eerst geregistreerd
worden als gerechtigde voor archiefonderzoek. Dus
eerst moet voorzitter Jane de Vries een verklaring
ondertekenen luidende dat Henk P.J. van Bueren
gerechtigd en gemachtigd is de dossiers van de ICF te
raadplegen. Nadat die officiële verklaring bij Het
Utrechts Archief is ingediend volgt bericht dat
gemachtigde Van Bueren dossiers mag aanvragen, die
vervolgens in Kampen zullen worden opgehaald.

Archief — onderzoek / Persoonlijke ervaringen
Zo kom ik dan eindelijk (na deponering van jas en tas
in een kluisje en na registratie als bezoeker) in de
studiezaal terecht. Daar blijk je maar één dossiermap
tegelijk ter inzage te kunnen ontvangen, dus ik vraag
als eerste de dossiermap met ledenlijsten. Eindelijk
zit ik dan met map 485/13 met een tiental oude leden-
lijsten. Ik begin met een balpen aantekeningen te
maken en word meteen tot de orde geroepen door een
archiefmedewerker die zegt dat alleen mag worden
geschreven met speciale potloden die in kleine bakjes
op de tafels staan. Het blijken heel erg zachte potlo-
den (6 B) die heel snel stomp worden, maar die je
kunt slijpen met zo'n ouderwets traditioneel slijp-
machientje dat op een van de tafels is gemonteerd.
Dan knipt recht voor mij een wat oudere man een
door hemzelf meegebrachte felle lamp aan om zijn
eigen dossier goed te kunnen ontcijferen. Dus ga ik
met mijn hele handel maar aan een andere tafel zitten.

Daar begint een meisje haar eigen
dossierstukken, die ze op tafel heeft
liggen, met een digitale flitscamera
te fotograferen. Dus ga ik met mijn
spullen weer een tafel verder. Ik heb
geen extra lamp en geen fototoestel
bij me, maar gelukkig kun je aan de
balie stukken aanbieden die je wilt

laten fotokopiëren. Die blijk je pas later bij vertrek te
kunnen afhalen tegen betaling van 30 cent per
fotokopie. Ik blijk een beetje royale hand te hebben
gehad bij het selecteren van de te fotokopiëren
stukken. Ik probeer nog te beweren dat het feitelijk
mijn/onze eigen dossierstukken zijn, die ik eigenlijk
gewoon zou mogen meenemen. Maar die vlieger
komt niet boven tafel; eenmaal ingevoerd in het
Archief wordt elke snipper dossier eigendom van het
Archief en beheerd door het Archief.
Gezegd moet worden dat de stukken wel heel erg
goed door het Archief zijn ingevoerd en worden
beheerd. Er zijn naast de dossiermappen met de
ledenlijsten mappen met jaarrekeningen, oude num-
mers van het Mededelingenblad, notulen, nota's van
werkgroepen, allerlei discussiestukken en tenslotte
mappen met allerlei stukken per afdeling op alfabet,
te beginnen met Alkmaar en eindigend met Midden-
Zeeland.
Dit eerste bezoek werd gevolgd door meerdere, later
ook samen met Henk Glimmerveen, zodat we afzon-
derlijk verschillende zoekopties konden uitvoeren.
Al met al hebben we voldoende materiaal gevonden
om de geschiedenis van ICF-Nederland te recon-
strueren en te beschrijven, hetgeen in het jubileum-
boek wordt gepoogd.

Archief - gezoek - bezoek - onderzoek
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maken had. Ik vroeg Riet naar
een eventuele band en zij
vertelde dat zij getrouwd was

geweest met Jans
vader, de Utrechtse
hoogleraar Neerlan-
distiek C.B. van
Haeringen. Jan was
een leeftijdgenoot
van haar en ze had

veel met hem te stellen. Ik kende
Jan van studiebijeenkomsten
rond Dietrich Bonhoeffer die hij
trouw bezocht. Jan was een ern-
stig gestoord genie die leed aan
het leven. Na zijn dood schreef
Riet een gedicht (over hem, maar
dat wist alleen wie hem had ge-
kend) dat mij echt ontroerde. Het
heet ‘Opgeruimd staat netjes’:
kippen houden of varkens / is
vast niet ieders werk / wat dacht
je dan van / gekken // toen hij dus
niet meer hoefde / en met respect
was weggelegd / moest wel zijn
hok nog uitgemest // wij vonden
daar van dertig jaar / troost en
versiering / vermaak en verma-

Hans Dirk van Hoogstraten
lid ICF Utrecht

oen ik in 1999 lid werd
van ICF Utrecht, ont-
moette ik twee oudge-
dienden van het roem-
ruchte Utrechtse Christe-

lijk Gymnasium. De classicus Luc
Berk, toen voorzitter, was rector
geweest. Hij begroette mij
hartelijk en het klikte meteen. Zijn
bevriende oud-collega, de neer-
landicus en theoloog Riet van
Haeringen-’t Hart, volgde. Naast
en na het onderwijs had het city-
pastoraat van de Domkerk haar
specifieke aandacht. Haar func-
tieomschrijving in de ICF-leden-
lijst luidde ‘als dramaturg-dichter
verbonden aan de Domkerk te
Utrecht’. Die functie heeft ze tot
haar recente overlijden vervuld.
Onze gedeelde hartstocht voor taal
zorgde voor een allengs
diepergaand contact. De
maandelijkse ICF-
samenkomsten in Huize
Molenaar boden gele-
genheid om met elkaar
van gedachten te wisse-
len over ons werk als schrijver.
Riet presenteerde er verschillende
keren haar werk als dramaturg,
zoals ik dat deed met mijn twee
laatste boeken. Zij las met de
disgenoten verschillende van haar
lekespelen (denk daarbij aan
Martinus Nijhoff) over bijbelse of
historische onderwerpen.
Die teksten kwamen niet tot stand
dan na diepgaande studie. Zo
bestudeerde ze met intense inte-
resse en bewonderenswaardig
uithoudingsvermogen de briljante
maar moeilijke boeken van Bert
van Kooi over Jona en Simson. Zij
bracht mij in contact met dit werk
en met de auteur met wie ze innig
bevriend was. Aan deze begaafde
en originele exegeet, interpreet en

hebraïcus droeg
ze haar bundel
‘Avonturen’ op.
Ze noemt hem
daar ‘mijn leer-
meester en to-
neelmeester’.
Riet was een
r u i m h a r t i g e
vrouw. Ze wil-
de haar teksten
en vrienden
delen en ze
wilde delen in
de producten
van een ander.
Op mijn ver-
zoek las ze
gedeelten van
het manuscript
van mijn boek
‘Versteende religie’ (2007). Ze
staat met ere vermeld in het voor-
woord.

Toen ik haar bundel ‘Avonturen’ in
de Domkerk ten doop mocht
houden, overhandigde ze mij een
gedicht dat niet meer in de bundel
terecht was gekomen. Ze had het
voor mij geschreven en ze wilde
ermee zeggen hoezeer het onder-
werp haar boeide. Het heet:
‘Moment suprême’ en er staat
boven ‘in diepe verbondenheid’.
Ik citeer hieruit: haast
ondraag’lijk / die spanning // soms
wil hout maar / niet verstenen /
niet meer ’t een – maar / niet het
ander // wat het worden / zal – wie
weet.
Toen ik met Riet kennis maakte,
dacht ik meteen aan Jan van
Haeringen, een knotsgekke jurist
met wie ik een tijdlang veel te

In memoriam

Maria  izia (Riet) van Haeringen-’t Hart
(1927-2010)

De taal raakt
haar niet kwijt

Riet van Haeringen-’t Hart
FOTO:ARIE VAN WALBEEK

T

Vervolg op pagina 4
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Pieter Vonk †
Op zaterdag 28 augustus is dr.
P.G. (Pieter) Vonk (88)
overleden. Pieter Vonk was lid
van ICF Hilversum, evenals
zijn vrouw Jenny. Hij was
directeur van de Driestar
Beleggingsmaatschappij.
We hopen de volgende keer een
in memoriam te plaatsen.

Anthon Rozenberg
22 september 1930 –

20 juni 2010

Vandaag hebben wij in een dienst
van woord en gebed afscheid
genomen van Anthon Rozenberg.
Hoewel dat bij onze leden al lang
bekend was, werd in dit samenzijn
ook weer naar voren gebracht
hoezeer Anthon de man was die
altijd zijn hand uitstak om iemand
te helpen of te begeleiden.
Nimmer werd er tevergeefs een
beroep op hem gedaan. Daarnaast
was hij een beminnelijk en gastvrij
mens. Bij ICF afd. Hilversum, lid
sinds 1993, heeft hij een aantal
jaren het penningmeesterschap
voor zijn rekening genomen. Wij
verliezen in Anthon een waardevol
lid.

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,
e-mailadres:
j.n.feitsma@wanadoo.nl.

Onze groep wenst zijn vrouw
Lidy, zijn kinderen en zijn
kleinkind heel veel sterkte toe bij
dit grote verlies.
De Genestet heeft gelijk als hij
zegt: “Zij zijn niet waarlijk dood
die in ons harte leven”.

Hilversum, 25 juni 2010
Lud Tissink

Afscheid van hulpvaardig mens

Nadat prof. dr. M. Bar-
nard op de Nationale
Conferentie van 20
november heeft gespro-
ken over: “Spelen
Bijbelse thema’s nog een
rol in de kunst van de 20e
eeuw?” en na de nabe-
spreking met de deelne-
mers zullen heel jonge
muzikanten van het
Hellendaal Instituut – een bijzon-
dere vooropleiding en samenwer-
king met Codarts, meer bekend als
het Rotterdams Conservatorium -
voor een vrolijk muzikaal onthaal
zorgen.

ning / onder het stof // de anti-
quaar gaf honderd / voor wat hij
had geweten / kostbaar blijft in uw
ogen / wie hij is geweest.
De dichtbundels ‘Om toch’,
‘Avonturen’ en ‘Gevoelige plaat’
zijn uitgegeven bij de
Hooibergpers in Bussum. Ze wor-
den o.a. verkocht in de Domkerk.

Ik besluit met een troostrijk
gedicht voor ieder die wel eens
met zijn of haar eigen dood bezig
is. In de categorie ‘Indachtig het
einde’ lezen we onder het hoofdje
‘Bijna aan de beurt’: �og altijd //
het hoeft nog niet / het mag nog
niet / god roept zijn kind’ren / op
zijn tijd // maar midden in / de
zwarte nacht / staan liefde en /
gerechtigheid / in bloei. Zo heeft
ze geleefd, zo is ze gestorven.
In haar taal leeft ze voort, of, zoals
Wim Pendrecht dichtte ter gele-
genheid van haar tachtigste ver-
jaardag: in merg en been een
taalvrouw / […] / de taal raakt
haar niet kwijt.

In memoriam
Riet van Haeringen

vervolg van pagina 3

Het Landelijk Bestuur geeft na de
lunch een korte terugblik en een
toekomstvisie over de autonome
Nederlandse tak van ‘International
Christian Leadership’. Het sluit-
stuk van de dag wordt een rondreis
met historische trams door
Rotterdam. Het spreekt vanzelf dat
voorintekening beslist nodig is,
met name voor de tramreis!
Inschrijven en overmaken van de
kosten voor deelname, inclusief
aperitief, lunch en rondreis , à
€ 50,-- p.p., graag op rekening
653826303, t.n.v. Ichthus
Rotterdam. Nadere informatie:
Martine Pothuis, 010-4663828 of
r.pothuis@kpnplanet.nl.

Muzikaal onthaal, blik in toekomst



Jean van Gestel zoals hij zichzelf
eens schilderde.

ondanks de vele kuren aan het
verliezen was.
Het einde kwam voor ons, zijn
vrienden, toch nog onverwacht.
Wij zullen hem enorm missen,
maar hij zal in onze gedachten
blijven leven.
Ad, dank je wel en rust in vrede.

Afdeling Eindhoven treurt
In memoriam Ad Verswijveren

Met het overlijden van Ad Verswijveren (foto
hiernaast) verloor ICF-Eindhoven een
geliefde voorzitter.
De afkorting ICF staat voor International
Christian Fellowship, een wereldwijde oe-
cumenische spirituele beweging van christe-
nen, die door samengaan in vriendschap, we-
derzijds begrip en respect hun christen-zijn en
de daaruit voortvloeiende verant-
woordelijkheid in de wereld gestalte proberen
te geven.
Ad was een zeer aimabel lid en vanaf 2006
een competente voorzitter. Hij leidde de dis-
cussies op een bijzonde sympathieke wijze en
was in staat tot bondige en adequate samen-
vattingen te komen. Ook bracht hijzelf vaak
interessante onderwerpen ter tafel
Wij hebben met hem meegeleefd toen hij zijn
geliefde Louise verloor en toen de onverbid-
delijke diagnose van zijn ziekte bekend werd
en hem bewonderd om de wijze waarop hij
deze grote tegenslagen in zijn leven wist te
verwerken. De laatste maanden werd het
duidelijk dat hij het gevecht tegen de ziekte

Bij het overlijden van Jean van
Gestel verloor ICF Eindhoven
een zeer gewaardeerd lid. Hij
had altijd een belangrijke
inbreng in de discussies. Hij
was geen droge jurist en
ambtenaar, maar zeer musisch
begaafd, hij schilderde, schreef
gedichten en artikelen. Hij was
medeoprichter van de stichting
MIAKO, een ontwikkelingsor-
ganisatie voor vrouweneman-
cipatie in Burkina Faso.
Op zijn gedachtenisprentje
staat een tekst van Jean:

Te weten dat gij wordt
verwacht
Te voelen dat gij wordt geacht
Te merken dat gij wordt erkend
Te mogen zijn zoals gij bent.

Jean van Gestel, 1922 – 2010

De eindredacteur van ICF’s
Mededelingen ontving in een
laat stadium nog In memoriams
van twee leden uit Eindhoven.
Om ook deze bijdragen nog in
dit nummer mee te kunnen
nemen hebben we voor het
eerst een vijfde pagina toe-
gevoegd aan Mededelingen.
Dat is met de nieuwe methode
van digitale verzending pro-
bleemloos mogelijk geworden.
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