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Opschudding over een boek
weer met de vraag: ’Weet u het?’ Een slimme
parochiaan zei: sommigen weten het, anderen niet.
‘Laten dan zij die weten, het vertellen aan hen die
niet weten’ zei Poncke en daalde van de preekstoel
af.
Een mooi verhaal. Als je nog niet wijs bent, als je

niet-weet dan kan een vinger-
wijzing van een pastoor (of
dominee) al gauw in de weg
zitten. Gelovigen kijken te
veel naar de vinger en niet naar

dat waar de vinger naar wijst. Of de vinger maakt
zich te breed, zodat de gelovige al helemaal niets
kan zien. Maar andersom valt ook niet mee.
Gelovigen die alles al weten, die de waarheid
hebben: tsja, die zoeken niet meer. Ze luisteren
trouwens ook niet meer. Het beste is misschien wel
de derde optie. In plaats van je afhankelijk op te
stellen, zoek je samen naar bronnen van wijsheid.
Erkennen dat medemensen wijs zijn; die wijsheid
met elkaar delen, dat creëert verbondenheid. Dat is,
ervaar ik, de kracht van de ICF.
Het dwarse boek Pastoor Poncke werd door Eekhout
geschreven in Zeeland. Het veroorzaakte opschud-
ding en gedoe. Daardoor beleefde het vele, vele
drukken en herdrukken. En daarom stond het ook bij
ons thuis in de kast.
Een boek uit Zeeland, opschudding, gedoe, veel
publiciteit… de geschiedenis herhaalt zich soms.

n de boekenkast van mijn ouders stond
Pastoor Poncke (Leven en daden van Pastoor
Poncke van Damme in Vlaanderen),

geschreven door de protestants-christelijke schrijver
Jan Eekhout. Temidden van het loodzware werk van
deze schrijver en dichter, veelal over schuld en dood,
was dit boek een verademing.
Veel van de gebeurtenissen uit
het boek zijn mij altijd bijge-
bleven. Later begreep ik dat die
verhalen stammen uit de Turkse
verteltraditie over de Sufi Nasr-eddin (dat zoveel
betekent als ‘Helper van het geloof’). Eekhout werd
dan ook beschuldigd van plagiaat nadat zijn Pastoor
Poncke-boek was gepubliceerd in 1941.
Een van de verhalen gaat zo.
De pastoor uit het boek schreef elke week zijn
preken uit om vervolgens elke zondag voor de vuist
weg een heel ander verhaal te houden. Op een
zondag wist de pastoor even niet wat hij moest
vertellen. Daarom ging hij op de preekstoel staan en
zei: ‘Beminde gelovigen, weet u het?’ ‘Wij weten
het niet’, was het antwoord. ‘Dan heeft het ook geen
zin dat ik het u probeer te vertellen’, zei Poncke en
keerde terug naar het altaar. De volgende zondag
vroeg hij het weer: ‘Weet u het?’ De parochianen
waren nu gewaarschuwd, dus riepen zij in koor: ‘Wij
weten het’. ‘Goed zo’ zei Poncke, ‘dan hoef ik u
niets meer te vertellen. De derde zondag kwam hij

door
Ineke Ludikhuize

I

Ineke Ludikhuize is voorzitter van ICF-Utrecht.

Aline Barnhoorn uit Utrecht, bijna gepensioneerd
luchtmachtpredikant, heeft tijdens het bestuursconvent
van zaterdag 5 november de voorzittersstoel
overgenomen van Jane de Vries-Kottke die zes jaar
lang ICF-Nederland heeft geleid.
Foto: Aline neemt de voorzittersstoel over terwijl Jane
de plaats in de zaal van Aline opzoekt. Zie pag. 2.

Voorzitter Aline
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Er was nauwelijks sprake van
een plechtigheid. De
vertrekkende ICF-voorzitter,
Jane de Vries-Kottke, zat voor
bij de behandeling van de
eerste tien punten van de agen-
da van het besturenconvent van
zaterdagmorgen 5 november
2011. Bij punt 11, op de agenda
aangegeven als “Bestuurswis-
seling van Jane de Vries-Kottke
en Aline Barnhoorn”, bedankte
Jane voor de jarenlange goede
samenwerking, stond op van
haar stoel en drukte Aline de
hand. Daarop streek ze neer op
Aline’s stoel, terwijl Aline op de
voorzittersstoel plaats nam.

Aline zei wel enkele woorden. Ze
dankte voor de stoel en zei dat ze
het leuk vindt om als ICF-
voorzitter aan de slag te gaan. In
de afdeling Utrecht waarvan ze
lid is, kent ze wat ICF betekent:
vriendschap bieden en samen
eten. “Dat is een oervorm van
christendom; een basale vorm om
de samenleving verder te bren-
gen”.
Penningmeester Maarten van den
Oord had een cadeautje voor de
vertrokken voorzitter: een boek
over Rome waar een groep
Bossche ICF-leden en partners
zojuist waren geweest. Zoals in
een interview in de vorige
‘Mededelingen’ stond, heeft Jane
de Vries de Amerikaanse natio-
naliteit behouden. “ICF is in
Amerika begonnen; een exponent
uit de VS heeft zes jaar lang de
kar van ICF-Nederland
getrokken”.
Daarop gaf voorzitter Aline het
woord aan Henk Berflo, die vele
jaren lang landelijk voorzitter van
ICF Nederland is geweest. Hij
hield een boeiend betoog over de
voettocht naar Rome die hij en
zijn vrouw net achter de rug had-
den.

door Henk van Tilburg

Van 15 tot 20 oktober maakte de
ICF-afdeling Den Bosch met een
groep van 17 personen een reis
naar Rome o.l.v. het ICF-lid prof.
dr. Peter Nissen, hoogleraar
‘Cultuurgeschiedenis van de reli-
giositeit’ in de Faculteit der
Religiewetenschappen aan de
Radboud Universiteit in
Nijmegen.
Op zondag 16 oktober 2011 gin-
gen wij naar Vaticaanstad, waar
wij de Nederlandstalige kerk-
dienst meemaakten in de Kerk
van de Friezen. Een rooms-
katholiek koor uit Lemelerveld
werkte mee. Er was een vanzelf-
sprekende gastvrijheid voor ieder
om deel te nemen aan de
eucharistie.
Maar bij het binnen komen in de
kerk was er nog een bijzondere
verrassing: Henk Berflo uit
Breda, oud landelijk voorzitter
ICF, had, met zijn vrouw, de voet-
reis van Breda naar Rome
voltooid en zij kregen aan het
einde van de viering een

oorkonde. Wij hebben het echt-
paar Berflo van harte gefelici-
teerd met hun grandioze prestatie.
Na de Angelustoespraak van de
Paus voor een grote schare pel-
grims op het Sint Pietersplein en
de lunch in een Vaticaans restau-
rant startten wij onze middag-
wandeling vanaf de Engelen-
burcht.
Op maandag 17 oktober 2011
brachten wij een bezoek aan de
joodse wijk en kregen wij een
rondleiding in de Grote Synagoge
van Rome.
Op 18 oktober hadden wij een
ontvangst in de Theologische
Faculteit van de Waldenzen, vlak
bij de Engelenburcht. Professor
Lothar Vogel hield een uitste-
kende inleiding over de geschie-
denis van de Waldenzen in Italië.
Op woensdag 19 oktober waren
wij bij de algemene audiëntie van
de Paus op het Sint Pietersplein.
Er valt veel en veel meer te
vertellen over deze ICF-reis naar
Rome. Misschien is er de vol-
gende keer wat meer ruimte voor
in Mededelingen.

Aline neemt voorzittersstoel over van Jane

Een stralende oud-voorzitter, Jane de Vries, met het boek dat ze
zojuist als afscheidscadeau heeft gekregen.

ICF ’s-Hertogenbosch trok door Rome
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voor atoomwapens. Ik kreeg
tijd om het terrein te verkennen
en het bleek dat veel wat ik
gedacht had, op vooroordelen
berustte en dat de luchtmacht
wel een heel mooie dienst is.
Dat is nu bijna 18 jaar geleden.
Ik heb me met veel plezier in
die wereld gestort”. Daarnaast
ging ze regelmatig op zondagen
voor in kerkdiensten.
“Oecumenische diensten liggen
me het best”.
Een ervaring als luchtmacht-
predikant: Toen in Afghanistan
een grote operatie op handen
was, schoten vliegers haar één
voor één aan: ‘Vanavond wordt
het wel heel spannend. Wil je
een kaarsje voor me branden?”
Toen kwam de commandant die
dat ook nog eens vroeg.
“Volgens mij mag ik helemaal
geen kaars branden in m’n con-
tainer“, zei ze. “Dat regel ik

de Nicola-Kommuniteit, een
moderne kloostergemeenschap
met mannen, vrouwen, echtparen,
alleengaanden, alles door elkaar
heen maar volgens de oude
kloosterlijke tradities. Ik ben te
individualistisch om daar in te
gaan wonen maar ik ben er al wel
26 jaar bij betrokken. Ik wilde er
wel naast wonen. Toen kwam dit
huisje vrij. Er waren 103 gegadig-
den voor mij, maar iedereen werd
afgeschrikt door de vreselijke
verbouwing die nodig was. Ik heb
doorgezet. Het was een spoor-
weghuisje. Ik heb het van de NS
gekocht. Het was een rooms-
katholieke tuin en nu woont hier
een dominee. De oecumene grijpt
om zich heen”, zegt ze met een
lichte ironie. Ze woont hier nu
twaalf jaar.
Aline werd al in haar kinderjaren
geconfronteerd met de dood.
“Mijn vader werkte in Rotterdam
bij een uitgeverij. Hij was
duidelijk van plan er nog veel van
te maken, maar toen hij 32 was
overleed hij. Ook zijn broers
overleden zo jong; en ik heb ook
nog een zusje gehad dat gestor-

“Met elkaar eten en praten,
dat heeft toekomst”

ven is. Dat liet me achter met vra-
gen die andere kinderen niet had-
den. Daaruit is waarschijnlijk
mijn keuze voor de theologie
voortgekomen.”
Ze deinsde ervoor terug om
gemeentepredikant te worden.
“Ik wilde graag op het snijvlak
van kerk en samenleving werken.
Ik ben een tijdje pastor geweest
op Bartimeus in Zeist en daarna
ben ik consulent geworden voor
het maatschappelijk activer-
ingswerk: mensen uit de kerken
betrekken bij allerlei samenle-
vingsvragen, met name het
vrouwenwerk. Dat vond ik heel
erg interessant. Als je dit werk
hebt gedaan, ben je niet meer
helemaal geschikt om conven-
tionele dingen te doen”.
Toen kwam er een telefoontje van
het Hoofd Luchtmachtpredikant:
of ik luchtmachtpredikant wilde
worden. “Dat was de raarste
vraag die ik ooit heb gekregen.
Als ik een straaljager zag vliegen,
dacht ik: ‘Daar gaan m’n belas-
tingcenten’. En ik had wel eens
geweigerd belasting te betalen

door Henk Glimmerveen

“Het zou mooi zijn als in plaatsen waar geen ICF is,
weer afdelingen kunnen worden gesticht”, zegt Aline
Barnhoorn (56), sinds zaterdag 5 november landelijk
ICF-voorzitter. “De rol van de kerk wordt marginaal;
mensen gaan niet meer op zondagmorgen naar de kerk.
Samen een maaltijd houden is heel basaal en het staat
aan de wieg van het christendom. We moeten weer
groepen hebben die met elkaar gaan eten en met elkaar
over wezenlijke dingen praten. Dus als je kennissen
hebt in steden waar geen ICF-afdeling is, gooi een bal-
letje op. Begin maar met twaalf leden; dat is een mooi
aantal”.
Aline vertelt over haar visie op ICF op een oktoberdag
in haar tuin die al duizend jaar geleden bij een klooster
hoorde. Al meer dan duizend jaar worden op deze plaats
groenten verbouwd en kippen verzorgd. “Ik ben lid van

Landelijk ICF-voorzitter
Aline Barnhoorn..

Lees verder op pagina 4.
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wel” antwoordde de comman-
dant. Dan zit je, met al die
kaarsjes, wel in spanning. Tot de
commandant z’n hoofd om de
hoek stak en zei: “Ze zijn alle-
maal veilig teruggekomen.
Bedankt!” Aline concludeert:
“Een soort geloof in
voorzienigheid, misschien wel
geloof in een voorbestemming,
dat je beschermd wordt, dat leeft
nog wel.”
Haar werk bij de luchtmacht stopt
op 1 februari: prepensioen.
Terwijl de kerken krimpen, ziet
Aline meer sporen van geloof in
de voorzienigheid buiten de kerk.
“In de kerk lijkt het over God te
gaan, maar het gaat vaak over
geld en macht. En buiten de kerk
lijkt het vaak over geld en macht
te gaan, maar daar gaat het dan
soms verrassenderwijs over
God.”
Aline, vroeger hervormd, hoort
nu bij de PKN “en dat vind ik een
verschrikkelijke naam. In de
krijgsmacht heb je de protestantse
dienst geestelijke verzorging,
maar daar horen ook bijv. chris-
telijk-gereformeerden bij en vrij-
gemaakten of evangelikalen,
doopsgezinden, allemaal protes-
tanten maar niet behorend tot de
Protstantse Kerk in Nederland.
Dat krijg je een rooms-katholiek
niet uitgelegd, laat staan een
buitenkerkelijke. Ik vind het een
verwarring tot en met”.
Aline vindt het interessant als
mensen elkaar opzoeken, over
muren heen of onder muren door.
“Oecumene is voor mij minder de
eenwording van de kerken als wel
de ontmoeting tussen mensen van
heel verschillende komaf. Van de
eenwording van de kerken
verwacht ik niet zoveel, maar wel
van de ontmoeting van mensen.
En daar is ICF een plek voor.”
Aline is bij ICF gekomen via Paul
de Roy van de Nikola
Kommuniteit en lid van de afde-

ling Utrecht. “Ik kende hem, hij
zou een lezing houden en ik
vroeg of ik een keer mee mocht,
niet wetende wat de ICF was. Zo
kwam ik in het gezelschap van
Utrecht en dat beviel me heel
goed. Ik was wel een heel stuk
jonger dan de leden; maar de
sfeer was uitstekend en ik
bedacht dat ik daar maar mee
moest doorgaan als ze het goed
vonden”.
Ze is nu secretaris van de afdeling
Utrecht. Ze was verrast toen Jane
de Vries haar belde met de vraag
of ze haar opvolgster wilde wor-
den als voorzitter van het lan-
delijke ICF. Ze ziet een taak voor
die organisatie en zei ‘ja’.
“Het idee om een groep uit de
bovenlaag te vormen, is achter-
haald, denk ik. De rol van het
christendom in de samenleving is
een andere geworden. Ik denk dat
’t belangrijk is dat we met elkaar
communiceren over wat ons
bezielt. Ik denk dat dit belangrijk
is en dat we vandaar uit, indirect,
wat kunnen betekenen voor de
samenleving. Zeker in deze tijd
van populisme en de grote bek,
met alle gevolgen van dien, zoals
het willen afbreken van goede
doelen en de IKON. Daar moet
echt een tegengeluid komen. De
kerken raken uit beeld. Dat kun je
niet tegengaan. Maar je kunt een
sprekende manier zoeken om met
elkaar het brood te delen en de
wijn te laten rondgaan.”

“Oecumene is ontmoeting van mensen”

Herstel
In het oktobernummer van
Mededelingen stond in het inter-
view met vertrekkend voorzitter
Jane de Vries-Kottke dat
Rotterdam een moslim-lid heeft.
Dit berust op een misvatting. De
afdeling Rotterdam heeft
meerdere malen een moslim
uitgenodigd, maar dit heeft niet
tot een lidmaatschap geleid.

Cock Gerner
secretaris Ichthus (Rotterdam)

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.

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.

Vervolg van pagina 3

De vertrokken en de nieuwe
voorzitter, met de overige lan-
delijke bestuursleden en de
eindredacteur. V.l.n.r.: Jane de
Vries, Maarten van den Oord,
Aline Barnhoorn, Jelle
Feitsma, Henk Glimmerveen en
Jeanne Vervest.



Aat Molendijk
Aat Molendijk overleed op 27
augustus na een kort ziekbed. Het
bericht van zijn overlijden raakte
ons allen. Het kwam onverwacht.
Op de kaart van het overlijdens-
bericht stond hij getypeerd als
integer, trouw, behulpzaam,
zachtmoedig en erudiet.
Een typering zoals alleen de
directe familie hem kan maken.
En toch herkenden wij hem er zo
in. Het deed ons goed hem zo te
mogen herkennen.
Aat was jarenlang met veel toe-
wijding lid en voorzitter/secre-
taris van ICF Midden Zeeland.
Hij heeft ons tijdens de
bijeenkomsten laten zien hoe je
ondanks verschillen in opvattin-
gen kunt blijven praten en elkaar
vriendschappelijk en met eerbied
bejegenen.
Hij had er de intelligentie voor en
geduld en waakzaamheid om het
nooit tot een conflict te laten
komen. Hij kon duidelijk de grens
van het debat aangeven. Daar was
hij ongemeen helder en fel op.
Een ander aspect van zijn per-
soonlijkheid die niet genoemd
werd, maar die ik persoonlijk
mocht, was zijn liefde voor reizen
en schoonheid. Ik vertelde hem
dat wij naar Rome zouden gaan.
Hij luisterde bedachtzaam naar
mijn gepraat. En dan zegt hij:
“waar je zeker naar toe moet gaan
is naar de San Sabina. De mooiste
kerk in Rome”. En hij zou Aat
niet zijn als hij niet voor ons een
boekje opzocht, dat ik mee mocht
nemen.
En we hebben daar in Rome
werkelijk genoten van schoon-
heid. Een zeer zonnige dag,
buiten de drukte van het toerisme,
in de stilte rond en in die kerk,
omringd met oude vruchtbomen.
Ik ben hem daar nog dankbaar
voor.
We verliezen in Aat een bijzonder
mens.

Andrea Hummelen
ICF Midden Zeeland
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Deze Nationale Conferentie mar-
keert een mijlpaal in de
geschiedenis van ICL / ICF. De
voorgeschiedenis van onze
organisatie begint in 1950. Toen
kwam Abraham Vereide (geboren
in Noorwegen) vanuit de
Verenigde Staten naar Nederland.
Vereide had in de VS de mone-
taire crisis van de jaren ’30
meegemaakt en was ervan over-
tuigd geraakt dat christenen met
hun boodschap van naastenliefde
een positieve motiverende rol in
de wereldproblematiek zouden
kúnnen en zouden móeten spelen.
Hij sprak christenen in de hoogste
kringen hierop aan: regeringslei-
ders, hoge ambtenaren, direc-
teuren van grote bedrijven en
andere organisaties en hij
nodigde hen uit voor ontbijtbij-
eenkomsten. Aldus startten in
1953 het National Prayer
Breakfast en het International
Prayer Breakfast.

In Nederland bleek onder meer
prinses Wilhelmina (die kort
tevoren, in 1948, was afgetreden
als koningin) gevoelig voor de
boodschap van Vereide. Zij
spraken vanaf 1950 veelvuldig
samen op paleis ’t Loo en het
klikte tussen hen beiden. Zo
ontwikkelden ze een plan voor
een vijfdaagse internationale con-
ferentie in mei 1952 in
Noordwijk aan Zee. Daar verza-
melden zich 250 vooraanstaande
mensen met een christelijke le-
vensovertuiging uit vier wereld-
delen en twaalf landen “in broe-
derlijke verbondenheid, om met
het Woord Gods als gids en het

gebed als geestelijk wapen tot
verzoening der tegenstellingen
tussen mensen en volken te
komen en de wegen te vinden tot
herstel van een tot in haar grond-
vesten geschokte wereld” aldus
de intentieverklaring. Prinses
Wilhelmina was alle vijf confe-
rentiedagen aanwezig en zij hield
een toespraak zowel bij de ope-
ning als bij de sluiting van de
manifestatie. Koningin Juliana
was drie dagen aanwezig en ook
zij voerde het woord. Daarna
werd om de twee jaar een ver-
volgconferentie in Noordwijk
gehouden. Op de conferentie van
1958 sprak koningin Juliana,
sprak Thijs Booy (namens prinses
Wilhelmina) en sprak prinses
Beatrix (toen 20 jaar oud) op de
parallel gehouden jeugd-
bijeenkomst. In 1960 werd de
laatste conferentie in Noordwijk
gehouden; de volgende conferen-
tie (in 1962) was in Frankrijk
(Versailles).

Geïnspireerd door de eerste inter-
nationale conferentie werd in
1952 de eerste plaatselijke afde-
ling van ICL-Nederland
opgericht in ’s-Gravenhage. Deze
datum wordt door ICF
beschouwd als start van de plaat-
selijke afdelingen, zodat we in
2012 het zestigjarig bestaan van
onze organisatie hopen te her-
denken met een feestelijke
jubileummanifestatie, georgan-
iseerd door de afdeling
Amsterdam.

Henk P.J. van Bueren
voorzitter afdeling Amsterdam.

door Henk van Bueren

De �ationale Conferentie-2012 van ICF wordt georganiseerd
door de afdeling Amsterdam. Als datum is zaterdag 12 mei
gekozen en als locatie Rosarium Europaboulevard/
Amstelpark.

Op 12 mei naar Amsterdam In memoriam
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Mr. F.B. Keulen
Op zondag 11 september
2011 is op 91-jarige leeftijd
overleden mr. Ferdinand B.
Keulen, oud-advocaat te
Utrecht. Hij was in 1967,
samen met prof. mr. H.J.J.
Leenen, oprichter van de
afdeling Utrecht van de ICF,
waarvan hij 40 jaar lid is
geweest. Indien zijn drukke
praktijk het toeliet, nam hij
graag deel aan de lunchbij-
eenkomsten in Huize
Moolenaar en had daar met
zijn scherpzinnige geest een
trefzekere inbreng. Hij bleek
een nuchter mens te zijn met
groot gevoel voor humor.

Ferdinand was een uitmun-
tend jurist. Vanaf 1946
bouwde hij met zijn com-
pagnons het advocatenkan-
toor Van Benthem en Keulen
uit tot een groot en landelijk
gerenommeerd kantoor. Hij
was nog een echte generalist,
die alle sectoren van het recht
beheerste. Zo trad hij niet
alleen op in civiele zaken,
maar ook in strafzaken, fa-
miliezaken en bestuurszaken,
was hij de raadsman van de
gemeente Utrecht en was hij
curator in diverse grote fail-
lissementen, o.a. van het
bouwbedrijf Bredero. In 1991
nam hij op ruim 70-jarige
leeftijd met spijt afscheid van
zijn kantoor.
Daarnaast was hij 34 jaar
lang kantonrechter-plaatsver-
vanger in Utrecht. Hij stond
bekend om zijn verbluffende
snelheid van werken: na een
zitting schreef hij diezelfde
avond nog de concept-von-
nissen uit en bezorgde die
’s nachts bij zijn griffier. De

In memoriam

vonnissen konden dan reeds de
volgende dag worden uitge-
sproken. Jarenlang was hij ook
secretaris van de
Reclasseringsraad in Utrecht.
En dit alles vanzelfsprekend
volledig pro deo.
Pro Deo was hij ook jarenlang
secretaris van de Commissie
bezwaren en geschillen van de
Nederlandse Hervormde Kerk,
op welke post hij met zijn
scherp inzicht en tegelijk milde
opstelling van grote betekenis
is geweest. Vermeld moet ook
nog worden zijn nevenfunctie
als president-kerkvoogd van de
Hervormde Gemeente Utrecht.
In die hoedanigheid heeft hij in
belangrijke mate bijgedragen
aan de verwezenlijking van het
restauratieplan van de vijf mid-
deleeuwse kerken in de stad
Utrecht.
Een bijzonder mens, een bege-
nadigd jurist en een goede
vriend is van ons heengegaan.
Wij zullen hem met respect
blijven gedenken.

�amens de afdeling Utrecht
Lein Schuman

Ferdinand Keulen

Leo Akkersdijk

Leo Akkersdijk
Op 20 september 2011 overleed
Leo Piet Akkersdijk, 92 jaar oud.
Leo was gedurende tientallen
jaren een n betrokken lid van
ICF-Hilversum. Enkele jaren
geleden trok hij zich wegens ver-
slechterende gezondheid terug.
Hij werd in Rotterdam geboren
in een huisartsgezin en ging eind
jaren ’30 medicijnen studeren in
Utrecht. Tijdens de mobilisatie
volgde hij colleges ‘in uniform’,
moest in de oorlog onderduiken
en kon pas na de oorlog zijn
studie afmaken.
In 1952 vestigde Leo zich als
huisarts in Hilversum, in het
markante huis aan de Waldeck-
laan, waar hij en zijn vrouw
Anneke van der Veen tot drie
jaar geleden hebben gewoond,
waarna zij hun intrek namen in
Huize Brandsen in Baarn.
Leo was een zeer erudiete en
veelzijdige persoonlijkheid die
met twee benen in het
maatschappelijke en kerkelijke
leven van Hilversum stond,
waarvoor hij onderscheiden
werd als Ridder in de orde van
Oranje Nassau. Daarbij was hij
een opgewekt en zeer toeganke-
lijk mens met grote aandacht
voor hen die dat nodig hadden.
Zo gedenken wij hem met
respect en in grote dankbaarheid.

Jan Bartelse
ICF-Hilversum
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Hoe hebben jullie de tocht
ervaren?
Het was een fantastische ervaring
zo drie maanden onderweg te
zijn. Geen andere zorgen dan
antwoord op de vragen: waar
kunnen we eten, waar kunnen we
slapen en hoe is de route? En elke
dag was er weer een positief
antwoord op deze vragen. Zo
was het dus vooral genieten.
Genieten van het wandelen op
zich, van de natuur als schepping
in het steeds wisselende land-
schap, van de goedheid van
mensen onderweg. En je reali-
seert je dat je dit alleen maar kunt
als je goed gezond en recht van
lijf en leden bent. En dat brengt
dan dankbaarheid hiervoor naar
boven. Het is ook niet zozeer een
prestatie om dit te doen, maar
eerder een zegen dat het voor ons
mogelijk is om te doen.

Wat heeft de meeste indruk
gemaakt?
De goedheid van mensen onder-
weg heeft ons nog het meest
gefrappeerd. Juist omdat we drie
maanden geen televisie en maar
schaars een krant zagen met
nieuws, valt het gewone van het
leven je zo op. Die goedheid die
zich uit in het ongevraagd een
goede weg wijzen als je dreigt
een doodlopende weg in te gaan,
in het zomaar fruit aanbieden als
je op een bankje zit te lunchen.
Op een keer stopt een auto
enkele tientallen meters voor
ons. Een man stapt uit en over-
handigt ons een plastic tasje met

een flesje ijskoud
water en een paar
nectarines. Zomaar
omdat hij ons had
gezien op zijn
heenweg. Maar ook
mensen die je aan
onderdak helpen
als er binnen twee
uur gaans geen
hotel of chambre
d’hote in de buurt
is. En vooral in
Italië langs de Via
Francigena waar de stadjes en
dorpen er trots op zijn dat ze een
‘ostello’ hebben ingericht voor
de ’pellegrini’. Je wordt gewoon
van een terrasje geplukt en
gebracht naar de plek waar je
kunt slapen. Verzorgd door de
parochiële caritas/diaconie, en
die heeft soms met een plaat-
selijk restaurant een afspraak
voor een pelgrimsmenu voor
maar € 10 of 15. En het is geen
concurrentie voor de horeca,
want alleen met een pelgrimspas
word je in zo’n slaapplaats toege-
laten.

Zijn jullie zelf erdoor veranderd?
Een ander aspect is dat je ook
jezelf natuurlijk meeneemt. Met
je goede en je mindere kanten.
Met je gewoontes en voorne-
mens die je niet helemaal waar-
maakt. Maar het komt scherper
geprofileerd naar voren. Ik had
me voorgenomen dagelijks een
hoofdstuk uit de Bijbel te lezen.
Handelingen der Apostelen had ik
gekozen. Ook vanwege de reizen

van Paulus die verteld worden.
Maar thuis kwam ik er niet toe
om het elke dag te doen. En nu
ook niet, terwijl er meer tijd voor
was. Ik heb het wel uitgelezen en
ook het Johannesevangelie, maar
samen zijn dat geen 80 hoofd-
stukken. Soms haalde ik wel een
dag weer in, maar toch. Liesbeth
hield een dagboek bij, maar
moest soms ook een dag inhalen,
omdat je zoveel indrukken opdoet
als je wandelt.

Is zo’n pelgrimstocht een spiri-
tuele ervaring?
We hadden in onze route
opgenomen om enkele oecu-
menische kloosters te bezoeken
en hun dagorde van gebed een
dag mee te doen. Dat hebben we
zo gedaan in Chevetogne
(België) – benedictijns met oos-
terse en westerse ritus, in
Grandchamp (Zwitserland) een

�a ongeveer 2000 kilometer wandelen in 91
dagen zijn Henk en Liesbeth Berflo in Rome
aangekomen. Henk Berflo is lid van ICF Breda
en adviseur van het landelijke hoofdbestuur. Hij
is ongeveer een jaar geleden met pensioen
gegaan. ICF’s Mededelingen sprak met hem kort
na de thuiskomst in Dorst (bij Breda).

Een hoogtepunt op de wande-
ling van 2000 kilometer.

Vervolg op pagina 6

Voettocht naar Rome voltooid
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uniek protestants vrouwenkloos-
ter met ook enkele Nederlandse
zusters en tot voor kort een
Nederlandse priorin, en in Bose
(Noord Italië) een oecumenisch
klooster van mannen en vrouwen
die celibatair zijn, maar in
gewone kleding lopen, behalve in
het getijdengebed. Het is een ont-
moetingsplaats voor de Wereld-
raad van Kerken en het Vaticaan,
maar ook voor Oosters Ortho-
doxe Kerken die elkaar hier kun-
nen treffen, zij het dat het als pri-
orij /klooster niet erkend is door
het Vaticaan.
Een pelgrimstocht is ook een
metafoor voor de levensweg.
Elke dag is anders. Je weet niet
waar je ’s avonds zult zijn of zult
slapen. Je kunt niets meer dan één
dag te voren reserveren. En je
wordt soms ook gefrustreerd als
je ergens wilt eten of eten kopen
en dan blijkt dat de enige winkel
of café in het dorp die dag dicht
is, of die week. Of zelfs definitief,
zoals in Noord-Oost Frankrijk.
Dan zie je in welke welvaart wij
leven en word je bijna gegeneerd
van het verval en de armoe om je
heen.

Heeft het nog meer aspecten van
een metafoor?
Jazeker, een pelgrimstocht is ook
nog op een andere manier een
metafoor. Wij eindigden met het
gevoel: ‘bestemming bereikt’. Er
is een bestemming, een doel.
Voor ons was dat in dit geval
Rome. In de aanbevelingsbrief
die ik – voor noodgevallen –
meegekregen had van de bis-
schop van Rotterdam, mgr. A.
van Luyn, stond het als volgt:
“peregrinans ad limina
Apostolorum Petri et Pauli”.
Limen betekent letterlijk ‘drem-
pel’. Feitelijk was de Sint Pieter
in het Vaticaan ons einddoel.

Deze kerk is gebouwd boven het
graf van Petrus. Het graf wordt
dus beschouwd als een drempel
die je overgaat. Overgaat naar
een volgende ruimte. Om in te
leven. Het leven zelf is een pel-
grimstocht.

Heeft de tocht gebracht wat je
ervan verwachtte.
Zeker wel, we hebben genoten
van het wandelen, van het weer
met heel veel zon, en maar enke-
le dagen regen, vooral de eerste
dag stromende regen - van de
natuur, van de stilte in de bergen
en in de Povlakte, van ver-
rassende ontmoetingen onder-
weg, ook met medepelgrims -
van zoveel goedheid van mensen.
Maar we hebben ook gezien wat
er aan vervuiling van zelfs na-
tuurgebieden is. We hebben
ervaren wat er aan diversiteit van
spiritualiteit is in die kloosters,
maar ook in parochiekerken waar
we de zondagsviering meemaak-
ten.
Het was een fantastische ervar-
ing. En de grootste verras-sing
was de aanwezigheid van de ICF-
afdeling Den Bosch in de
Friezenkerk in Rome toen we
daar zondags naar de kerk gingen.

Uit de afdelingen
Apeldoorn - Voor de bijeenkomst
op vrijdag, 21 oktober stond een
bijdrage van Els van de Ven en
Gerard Groenewegen gepland.
Als titel voor hun gezamenlijke
bijdrage is opgegeven: "Emanci-
patie van de vrouw". De
bijeenkomst weord gehouden in
De Keizerskroon, meldt Gerard
Hansum.

Den Haag - Ds. Gerrit Kalsbeek,
secretaris van ICF Den Haag,
kondigt voor woensdag 16
november als spreker Mieke
Speckens aan. Haar onderwerp:
‘Franciscus en zijn invloed tot
vandaag toe’. Franciscus van
Assisi hoort bij de groten der
wereldgeschiedenis.
Vorige maand was de gastspreker
Pé Wapenaar. Zijn onderwerp:
Liederenbundels voor zondags-
school en huisgezin. Tussen 1866
en 1938 zijn in protestantse kring
ruim driehonderd bundels ver-
schenen, volgens Gerrit Kalsbeek
weerspiegelingen van de spiritu-
aliteit en het geestelijk leven van
‘gewone mensen’ uit de tijd
waarin de bundels zijn ontstaan.
Kloosterkerk, vanaf 12.00 uur.

‘Een fantastische ervaring’
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Met de leden van ICF ’s-Her-
togenbosch op zondag in de
Romeinse Kerk van de Friezen.


