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Jezus... wat moeilijk
Nou, hij zegt af en toe wel erg softe dingen. Dat van
die linkerwang en zo. Daarbij denk je toch eerder
aan geitenwollen sokken dan aan een gevechtstenue.
Een geitenwollen revolutionair dan maar.
Hè nee, wie heeft daar ooit van gehoord. Of nou ja,
een tamelijk unieke combinatie van een en ander

moet toch wel kunnen. Jezus
als een vat vol tegenstrijdighe-
den. Of misschien is hij ergens
onderweg van gedachten
veranderd. Van romanticus tot

revolutionair; van held tot sok en terug. En dan heb
je ook nog de ‘titulatuur’: profeet, zoon van God,
verlosser, Messias, opgestane Heer…
Er wordt zo veel verschillends over de man beweerd
in de evangeliën. Eeuwenlang nadenken heeft een
wereld aan Jezusbeelden opgeleverd. Je kan er ein-
deloos mee bezig blijven. Dat is leuk voor weten-
schappers, maar ik vind het de laatste tijd te rom-
melig worden in mijn hoofd. Van Jezus krijg ik reuze
stress. Ik heb besloten dat ik maar eens een tijdje
helemaal niets vind van Jezus.

omantisch wel, zo’n man die mooie ver-
halen vertelt, intrigerende uitspraken doet
en naastenliefde preekt en in de praktijk

brengt. Je zou d’r als een blok voor vallen. Hoewel,
altijd onderweg die man en nergens thuis; bepaald
geen familieman. Dat zegt hij ook gewoon: laat je
familie maar voor wat het is. Iets
te veel een avonturier om mee te
doen aan mijn prins-op-het-
witte-paardcompetitie.
Een romantische avonturier.

Ach nee, als avonturier is hij eigenlijk ook niet ge-
slaagd. Hij slaat achter elkaar op de vlucht als de
Romeinse overheid hem op de hielen zit. Je
verwacht iets meer dapperheid van een echte avon-
turier!
Maar hij bindt wel de strijd aan, hoor, met mensen.
Hij brengt tweedracht en scheiding tussen mensen
en roept zelfs op tot gewapend verzet. Dan komt het
beeld van ‘El Che’ al gauw in je gedachten.
Een avontuurlijke revolutionair dus.

door
Ineke Ludikhuize

R

Ineke Ludikhuize is voorzitter van de afdeling Utrecht van ICF.

Dit nummer van Mededelingen
verschijnt in een tijd van het jaar
waarin het verenigings- en
organisatieleven vrijwel stil ligt.
Dat geldt ook voor ICF. Enkele
afdelingen houden nog
samenkomsten, meer bedoeld
om samen koffie te drinken dan
om serieuze onderwerpen aan te
snijden.
Maar ICF gaat een seizoen tege-

moet met enkele hoogtepunten.
Onze voorzitter, drs. Jane de
Vries-Kottke - we kregen dezer
dagen een groet van haar uit
Minneapolis - draagt dit najaar in
het besturenconvent de voorzit-
tershamer over aan Aline
Barnhoorn. Deze secretaris van
de afdeling Utrecht start begin
2012 als landelijk voorzitter.
In het nieuwe seizoen ook de

2011-2012: een seizoen met hoogtepunten
viering van het zestigjarige
bestaan van ICF (overigens
begonnen als ICCL, met het
woord Leadership in de naam).
De viering is op zaterdag 12 mei
2012 in Amsterdam. De afdeling
Amsterdam is al druk bezig met
de voorbereiding. Binnenkort
volgen bijzonderheden.
Het bestuur hoopt dat vele leden
die dag naar Amsterdam komen.

Reactie? Mail naar henk@glimmerveen.nl.
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’s-Hertogenbosch - In samen-
werking met de Protestantse
Gemeente te Vught organi-
seerde International Christian
Fellowship afd. ’s-Hertogen-
bosch op zaterdag 18 juni in de
Lambertuskerk een avond vol
poëzie, afgewisseld met
klassieke pianomuziek. In
2007 verscheen bij de
Arbeiderspers de bundel ‘Om
een zin’ met gedichten van
Carel ter Linden, emeritus-
predikant van de Kloosterkerk
in Den Haag. Ds. Carel ter
Linden las zelf zijn gedichten
en lichtte deze toe, afgewisseld
door klassieke pianocomposi-
ties van Bach, Scarlatti,
Chopin, Liszt, Sjostakovitch en
Debussy.
Over de auteur en zijn gedich-
ten schreef de uitgever :
Als observator is Carel ter
Linden gefascineerd door de
wereld om hem heen. Zo boeit
de nachttrein hem omdat de
reiziger het duister in gaat en
zich vervolgens overgeeft aan
een geheimzinnige bestuurder
die hij totaal niet kent. Een mol
- dat vreemde dier dat nooit het
daglicht ziet - roept bij Ter
Linden de vraag op of een
mens misschien even blind is

Te voet naar Rome
ICF-lid Henk
Berflo en zijn
e c h t g e n o t e
Liesbeth uit

Dorst bij Breda zijn hun voet-
tocht naar Rome begonnen. Met
vertraging: Liesbeths vader was
op de geplande dag van vertrek
ernstig ziek. De voettocht moest
worden uitgesteld tot na het
overlijden en de begrafenis van
Henks schoonvader.
Op donderdag 14 juli - een dag
met storm en hoosbuien - kwam
het ervan. Die avond bereikte het
paar te voet een Belgisch hotel.

voor het hogere dat hem
omgeeft.
De titel van deze bundel is Om
een zin. Een goed alternatief zou
Om een laatste zin zijn geweest.
Een aantal gedichten verraadt
immers zijn zoektocht naar zo’n
laatste zin, waarmee de dichter
raakt aan de zin van het leven
zelf. Gebruikmakend van
klassieke vormen en trefzeker
formulerend schrijft Ter Linden
een ingetogen, herkenbare
poëzie, die veel lezers zal
aanspreken.

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.

Zoektocht naar de laatste zin

�ieuwe leden
Hilversum - ICF-Hilversum
mag dit jaar een aantal nieuwe
leden welkom heten.
Drie van hen vertelden op de
ledenbijeenkomst van woensdag
8 juni hun levensverhaal: Hans
Tollenaar, Puck Zijlstra en Rin
Zijlstra. Secretaris Evert
Kruithof meldde bovendien dat
het bestuur heeft besloten Ad
Rietveld en Bea & Rien
Christenhuis toe te laten als lid.
De afdeling zoekt enkele nieuwe
bestuursleden.

Apeldoorn - Roel Dijkstra
vertelde op 20 mei in De
Keizerskroon over zijn recente
reis naar Indonesië. De titel:
"Terug naar mijn wortels".

ICF’s afdeling Hilversum handhaafde een traditie: op 12 mei dineerden
de leden in een gezellig restaurant aan de rand van de Mediastad.

FOTO: LUD TISSINK
Trompettisten van God
Amsterdam - 2 april. Wim
Janssen en Jeannette
Groeneveld. Lezingen uit het
boekje “God’s Trombones” van
James Weldon Johnson, door
Wim Janssen vertaald als
“Trompettisten van God”.
Het boek bestaat uit een serie
preken uit de zwarte geloofs-
beleving in de Mississippi-delta,
waarvan Wim de poëtische ser-
mons over “de schepping”, “de
verloren zoon”, “Noach bouwde
de ark” en “Go down death, een
begrafenispreek” behandelde.
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ciele vertaling, gemaakt in 1952
en ook opgenomen in het
koninklijk archief. Omdat we
deze Mededelingen digitaal
toezenden en daarbij niet ge-
bonden zijn aan een even aantal
pagina’s, heb ik de vertaling op
pagina 5 toegevoegd. Eigenlijk
overbodig, want we lezen
immers allemaal de Engelse
versie zoals die destijds is uit-
gesproken, even makkelijk.

Christus en het christendom. De
taal kwam me niet onbekend
voor: in het boek Modern Viking,
biografie van Abraham Vereide,
‘pionier in christelijk leider-
schap’, was ik dezelfde invals-
hoek tegengekomen: de zeker-
heid dat Jezus Christus hem elke
dag van zijn leven begeleidde;
hem zei wat hij moest doen en
aan wie hij in elk gebed verant-
woording aflegde. Het leek ons
goed de tekst van die toespraak
van de prinses in het jubileum-
boek op te nemen, als illustratie
van de geest die ICCL (nu ICF)
bij de oprichting bezielde.
Ik was net klaar met het over-
schrijven van de woorden van
prinses Wilhelmina toen er een
mail binnenkwam: van Ineke
Ludikhuize, voorzitter van ICF’s
afdeling Utrecht. Ik had haar
gevraagd dit keer het
beschouwende stukje voor de
voorpagina te schrijven. Ze had
dit toegezegd - en daar was het.
“Jezus... wat moeilijk” stond
erboven. Ik knipperde met m’n
ogen terwijl ik het las: een groter
contrast met de woorden van
Wilhelmina is nauwelijks
mogelijk. Past deze tekst wel vlak

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.

ICF-2011 nazaat van 1952?

Ineke Ludikhuize

door Henk Glimmerveen
eindredacteur ICF Mededelingen

ie middag in juni ging er een schok door me heen.
Ik werkte aan het boek over ‘60 jaar ICF’ dat in
2012 moet verschijnen. Over de start, in 1952, is
weinig bekend. Maar mederedacteur Henk Berflo

had in het archief van het koninklijk huis de tekst van de
rede op de kop getikt die prinses Wilhelmina heeft
gehouden bij de opening van de ICCL-conferentie in 1952
in Noordwijk aan Zee. Er was geen digitale versie; ik
kreeg twee velletjes papier, keurig en foutloos op een
schrijfmachine getikt door een secretaresse. De prinses,
enkele jaren eerder afgetreden na vijftig jaar koningin te
zijn geweest, heeft de gasten uit twee werelddelen in het
Engels toegesproken, dus ik kreeg de tekst in die taal.
Er zat niets anders op: overschrijven. Daar was ik wel een
dik uur mee bezig. Terwijl ik dat deed, kon ik me verwon-
deren over de inzichten van Wilhelmina over Jezus

D

onder de woorden ‘Christian fel-
lowship’? Maar nee, ik ben niet
aangesteld als censor. ICF-leden
weten zelf wel wat ze ervan vin-
den. In overleg met Ineke heb ik
onder het stukje de vraag om te
reageren geplaatst.
En ik heb besloten die tekst van
de prinses, bedoeld voor het
jubleumboek, in deze
Mededelingen mee te nemen. Een
tijdje later kreeg ik ook de offi-

Den Haag - Op woensdag 18 mei
sprak Harry van Huijstee voor de
afdeling Den Haag van ICF in de
Kloosterkerk over ‘De jeugd van
Toen en Nu’.
In een toelichting bij de
aankondiging schreef secretaris
Gerrit Kalsbeek:
“De maatschappij is voortdurend
in verandering en zo ook de jeugd
die in die veranderende
maatschappij leeft. In zekere zin
zijn wij ouderen toch altijd
‘mensen van vroeger’, hoezeer
wij ook ons best doen ‘bij de tijd’
te blijven. De jongeren leven in
een andere wereld dan wij - of

toch ook weer niet misschien. En:
in hoeverre zijn jongeren van nu
anders dan die van vroeger?”
Harry van Huijstee: “De bereid-
heid onder de jeugd om onze wel-
vaart met anderen te delen, is
toegenomen. Dus wie weet heeft
de Jeugd van Toen en Nu toch
nog toekomst.”

“De jeugd van toen en nu”
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The opening address of H.R.H.
Princess Wilhelmina
to the I.C.C.L.-conference 1952
at Noordwijk on Sea.

In the name of Christ, as
President of the 1952 Conference
of the International Council for
Christian Leadership, I call this
Conference into session.
Friends and members of the
International Council for
Christian Leadership from our
two continents, it is a source of
joy to me to welcome you here
to-day in our country at
Noordwijk on Sea.
You have come together at this
crucial time in history, aware of
the responsibility laid upon our
shoulders by God.
You have come here in the spirit
of brotherhood in Christ with the
firm desire to strengthen this
unity, to discuss and try to solve
problems which weigh so heavily
on mankind and to give your
views on them in the free and
open intercourse among friends.
The theme of this conference is:
“Christian Undergirding – The
Only Solution”.
It will be your task to make this
true.
We are gathered here under the
Rule of our Supreme Leader,
Whose Law, not in the ordinary
way of Command, is Love, the
spiritual Law of Love, permeat-
ing all mankind, which can
change the whole aspect of out

life.
I am sure you all feel that we are
here together in fellowship and
prayer. To ask God to show His
Will. To pray to Christ that He
may give us a vision of His Plan
for rescueing mankind out of the
chaos of this moment and to show
us our humble contribution there-
in.

We may ask Him ardently for His
Holy Inspiration and after that for
the spitual power to work out our
part, taking Christ’s inspiration as
a basis of action and true co-oper-
ation.
It is almost above our power of
conception to understand that the
Supreme Love of our Redeemer
descends and penetrates at this
very moment in all man’s activi-
ties and expressions of life with
the purpose of raising them to a
degree where man will be able to
live according to His Word.
It is necessary to see this goal
clearly and to join in this action.
- - -
Before, however, attempting to
seek for a solution in the entang-
lements of to-day, we should first
of all give our full attention to the
spiritual regeneration of humani-
ty.
Mankind is yearning to experi-

Prinses Wilhelmina bij geboorte van ICF �ederland

ence a Christianity made real.
Mankind is well aware that only
this is the true remedy that can
cure the world of its spiritual,
moral and social diseases which
are bringing it to ruin.
All followers of Christ should
join to bring this new Christianity
to our world.
Then, we must find the way back
to that “oneness”, that synthesis,
of solving the Gospel and acting
it, which is such an outstanding
feature of harmony in Christ and
which He showed us so clearly
during His life on earth – a “one-
ness” and a synthesis, which our
Christianity, as it now presents
itself, has lost.
In this way, many obstacles may
be removed that bar the way to
the solution of the crucial prob-
lems that now weigh so heavily
on mankind.
An immense task lies before you,
but if you persevere in unflinch-
ing faith, obeying and following
the Invincible, you will succeed
and be participants in His Victory
over all the evils that threaten us.
This Victory may be quite differ-
ent from our outlook of it, but let
us be sure that such outlook will
be higher and better than our
human mind can possibly con-
ceive it.
Let us pray together with all His
true followers that we may be the
tools in His Sacred Hands with
which He lays the foundation of a
better world.



In de naam van Christus open ik,
als Voorzitter van de conferentie
van de “International Council for
Christian Leadership” voor het
jaar 1952 deze bijeenkomst.
Vrienden en Leden van de
“International Coucil for Christian
Leadership” uit onze twee wereld-
delen, het is mij een grote vreugde
U hier heden in ons land te
Noordwijk aan Zee welkom te
heten.
Gij zijt hier samengekomen op
een beslissend tijdstip in de
geschiedenis, U bewust van de
verantwoordelijkheid die U door
God op de schouders is gelegd.
Gij zijt hier gekomen in een geest
van broederschap in Christus, met
het vaste verlangen deze eenheid
te versterken, de problemen die zo
zwaar op de mensheid drukken, te
bespreken en te trachten er een
oplossing voor te vinden en Uw
eigen inzichten daarover openhar-
tig als vrienden onder elkaar uit te
wisselen.

Het thema van deze conferentie is:
“Krachtig Christendom – de enige
oplossing”.
Het zal Uw taak zijn dit tot werke-
lijkheid te maken.

Wij zijn hier vergaderd onder de
Heerschappij van onze Opperste
Leidsman, Wiens Wet, niet in de
gewone zin van een bevel, Liefde
is; de geestelijke Wet der Liefde,
die de gehele mensheid doordringt
en die het gehele aanzien van ons
leven kan veranderen.
Ik ben er zeker van, dat gij allen
voelt, dat wij hier samen willen
zijn in gebedsgemeenschap. Wij
zijn hier: om God te vragen ons
Zijn Wil te tonen, om Christus te
bidden ons een blik te gunnen van
Zijn Plan om de mensheid uit de
chaos van deze tijd te redden en
ons onze bescheiden bijdrage
daaraan aan te wijzen.

Wij mogen Hem vurig bidden om
Zijn Heilige Bezieling en ook om
de geestelijke kracht, nodig voor
ons om ons deel te volbrengen,
want de bezieling van Christus is
de grond voor ons werken en voor
ware samenwerking.
Het gaat ons voorstellingsvermo-
gen bijna te boven dat de Opperste
Liefde van onze Verlosser neer-
daalt en op dit ogenblik zelf door-
dringt in alle levensverrichtingen

en levensuitingen der mensen, met
het doel hen op te heffen tot een
peil, waar de mens zal kunnen
leven in overeenstemming met
Zijn Woord.
Het is noodzakelijk dit doel
duidelijk te zien en ons mede in te
zetten voor dit werk.

Voor wij echter trachten een
oplossing te vinden voor de ver-
warring van onze tijd, moeten wij
eerst onze volle aandacht
schenken aan de geestelijke
vernieuwing van de mensheid.
De mensheid hunkert naar een
Christendom dat zij als werke-
lijkheid ervaart.
De mensheid is zich heel duidelijk
bewust, dat dit alleen het ware

middel is, dat de wereld kan
genezen van haar geestelijke,
morele, en maatschappelijke
kwalen, die haar ten verderve lei-
den.
Alle volgelingen van Christus
behoren mee te werken dit nieuwe
Christendom aan onze wereld te
brengen.
Wij moeten de weg terugvinden
naar die “eenheid”, die synthese
van het Woord te zaaien en het in
daden om te zetten, hetgeen zulk
een opvallend kenmerk is van de
harmonie in Christus, die Hij ons
zo duidelijk toonde gedurende
Zijn leven op aarde – een “een-
heid” en een synthese, die ons
Christendom, zoals het zich nu
vertoont, verloren heeft.
Op deze wijze kunnen vele belet-
selen uit de weg geruimd worden,
die de oplossing van de nijpende
problemen verhinderen, die nu zo
zwaar de mensheid drukken.
Een betere wereld zal nooit
bereikt worden, tenzij wij dit ver-
richten op de wijze van Christus.
Een onmetelijke taak ligt voor U,
maar indien gij volhardt in
onwankelbaar geloof, in
gehoorzaamheid de
Onoverwinnelijke volgend, zult
gij slagen en deelgenoten zijn in
Zijn overwinning over al het
kwaad, dat ons bedreigt.
Deze overwinning kan geheel
anders zijn dan onze voorstelling
ervan, maar laat ons er van over-
tuigd zijn, dat zij hoger en beter
zal zijn dan de menselijke geest
zich ook maar met mogelijkheid
kan indenken.
Laten wij bidden, tezamen met al
Zijn waarachtige volgelingen, dat
wij de werktuigen in Zijn Heilige
Handen mogen zijn, waarmee Hij
het fundament legt voor een betere
wereld.

Nu verzoek ik onze vriend de
Algemeen Secretaris van de
“International Council for
Christian Leadership”, Mr.
Vereide, tot ons te willen spreken.

“Krachtig Christendom - de enige oplossing”
Openingsrede van H.K.H. Prinses Wilhelmina.
I.C.C.L.-conferentie, 22-26 Mei 1952.
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