
Twee keer per
jaar komt ICF’s
besturenconvent
bijeen: het lan-
delijke hoofd-
bestuur en verte-
genwoordigers
van de afdelin-
gen.
Foto: het con-
vent van zater-
dag 28 maart
2009 in Utrecht.
Wat daar ter
tafel kwam, leest
u op pagina 3.

MEDEDELI�GE�
ICF �EDERLA�D

INTERNATIONAL CHRISTIAN FELLOWSHIP
54e jaargang, nr. 2 mei 2009

Obama en Ono
TORME�DERHA�D verovert Obama de wereld
met zijn krachtig geformuleerde zinnen en
uitzicht op hoop. Zelf staat hij met zijn vrouw

model voor onvermoede mogelijkheden: zie je wel,
het kan. Wat tot voor kort nog voor onmogelijk werd
gehouden, is gebeurd en dat biedt hoop op meer
verandering ten goede. Bij
Obama’s inauguratie bekrach-
tigde dominee Joseph Lowry het
visioen van hoop en veranderin-
gen ten goede met een gloedvol
gebed. Hij vroeg God om hulp bij het verwezen-
lijken van een samenleving met gelijke kansen voor
iedereen: zwart, bruin, geel, rood – maakt niet uit.
Hij greep met zijn gebed terug op het prachtige
bluesnummer van Big Bill Broonzy ‘Black, brown
and white’. Daarin staat de uitzichtloze situatie
omschreven van zwarten in het Amerika van de
jaren vijftig. ‘If you is white, you’d be alright, but if
you’s black, oh brother – get back, get back, get
back’. Pech als je niet blank bent, want dan is er

steeds die duw naar achteren, die trap omlaag.
Verander ‘zwart’ in ‘vrouw’ en dan klopt de tekst
ook. Voor vrouwen in veel delen van de wereld
geldt: minder kansen in het leven, lagere betaling
(zelfs in Nederland is het verschil nog steeds rond de
tien procent), geen gelijke rechten. Het was Yoko

Ono die in 1969 de VS en de
wereld schokte met haar uit-
spraak ‘Woman is the nigger
of the world’. Haar echt-
genoot, John Lennon, maakte

daar vervolgens een wereldberoemd liedje van dat in
de VS niet gedraaid mocht worden vanwege het
woord ‘nigger’. Veel zwarte artiesten vonden het
echter prima dat dit afgrijselijke scheldwoord zo
werd gebruikt. Vooral vanwege de regels die er op
volgden: ‘Yes she is. Think about it. Do something
about it.’
Sinds een tijdje denk ik daar dan achteraan: Yes, we
can!

Ineke Ludikhuize is voorzitter van ICF Utrecht.

door
Ineke Ludikhuize
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Lege stoel
Op de foto van de voor-
pagina is op de achter-
grond, naast voorzitter
Jane de Vries, een lege
stoel. Hoe zit dat?
Simpel: de stoel naast de
voorzitter is de plek van
de landelijke secretaris,
Jelle Feitsma. Maar deze
heeft even zijn plaats
verlaten om deze foto te
maken...

�aar Joods Museum
De afdeling Den Haag
maakt op woensdag 13
mei een excursie naar
het Joods Historisch
Museum in Amsterdam.

Kopij voorMededelingen
graag naar het persoon-
lijke e-mailadres van de
redacteur:
henk@glimmerveen.nl.
Via de post naar drs. H.
Glimmerveen, Govert
Flincklaan 9, 1213 E�
Hilversum.

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.

Conferentie 2010
ICF’s nationale conferentie
van najaar 2010 zal wor-
den gehouden in
Rotterdam.

�ieuwe religiositeit
In Nederland doen zich op het gebied van religie,
zingeving en spiritualiteit ingrijpende veranderingen
voor. Daarover sprak prof. dr. Peter Nissen, hoogle-
raar Cultuurgeschiedenis van het Christendom aan de
Universiteit van Tilburg tijdens een bijeenkomst op 16
maart, georganiseerd door ICF-’s-Hertogenbosch.
De traditionele religieuze instituties verliezen bijna
allemaal aanhang. Toch worden mensen door de ont-
kerkelijking niet in hetzelfde tempo minder religieus.
Zij worden anders religieus. Traditionele godsbeelden
maken plaats voor een nieuw tasten naar het goddelijk
geheim, naar het goddelijke dat niet ‘bestaat’ maar
‘gebeurt’. Rituelen en symbolen krijgen nieuwe
betekenis, evenals de zintuigen en het lijf. En vrouwen
zijn in de nieuwe religiositeit gelijkwaardige spelers in
het heilig spel dat religie heet. En daarmee is die
nieuwe religiositeit waarachtig ‘katholiek’, in de oor-
spronkelijke betekenis van dat woord.
Aldus het onderwerp dat op de ICF-avond werd
uitgediept.

Na bijna 50 jaar lid van ICF Nederland te zijn
geweest, is op 24 februari 2009 de heer L. C.
Rauch, lid van afdeling Breda, overleden. Leo
Rauch is 98 jaar oud geworden.
Hij was lid van de afdeling vanaf de oprichting in
1962. Hij was wellicht het oudste lid van ICF
Nederland. Hij is een aantal jaren voorzitter
geweest van de afdeling Breda. Tot enkele jaren
geleden bezocht hij trouw de maandelijkse
bijeenkomsten. Hij hield nog een inleiding kort
voor zijn 95e verjaardag. In Leo Rauch verliest de
afdeling Breda een zeer beminnelijk mens, lid van
de Evangelisch Lutherse Kerk, met grote oecu-
menische interesse en betrokkenheid. In een volle
kerk, met veel vertegenwoordigers van de PKN-
gemeente en bijna alle leden van de afdeling Breda
is op 28 februari 2009 afscheid genomen van Leo
Rauch. Wij bewaren dierbare herinneringen aan
hem en hij moge rusten in vrede.

Henk Berflo
voorzitter van de afdeling Breda

Op zaterdag 4 april overleed dr. J.A. Stoop uit
Utrecht. Jan Stoop is in Leeuwarden geboren op 22
juni 1927. Hij was huisarts en verpleeghuisarts en
woonde in Utrecht. Hij was lid van ICF Utrecht.
Jan begon zijn werkzame leven als huisarts en stu-
dentenarts. Hij was een gedreven arts, gezien en
gewaardeerd door zijn patiënten. Na deze periode
van huisarts werd hij geneesheer-directeur van het
verpleeghuis Albert van Koningsbruggen.

Hij was de pionier van de opleiding tot ver-
pleeghuisarts. Aan verschillende universiteiten
heeft hij dit specialisme uitgedragen. Hij was
geïnte-resseerd in de medemens en zette zich in
voor de medemens. Hij was iemand, die regelde,
veel deed en veel sprak. Wanneer hij ergens aan-
wezig was, was hij er ook.
Zijn sociale kant kwam ook tot uiting doordat hij
een aantal jaren diaken van de Wilhelminakerk
was.
In het najaar van 1997 openbaarde zich de kwaal
aan de gevolgen waarvan hij uiteindelijk overleed.
Door een grote operatie in 1998 en daarna een
jarenlange medische behandeling met onder meer
speciale medicijnen, gepaard aan een grote
wilskracht, is hij in staat gebleken nog zolang te
blijven leven. Wij allen hadden groot respect voor
zijn mentale instelling en zijn doorzettingsvermo-
gen. Het kostte hem moeite maar hij hield vol.
Gelet op de problematiek met zijn zuur-
stofhuishouding had hij na de operatie een
zuurstoffles nodig. Eerst incidenteel. Later had hij
deze fles steeds meer nodig. Hoewel het leven voor
hem steeds vermoeiender werd zette hij door.
Een goed voorbeeld is ook, dat hij einde vorig jaar
nog een voordracht in de ICF hield in verband met
bepaalde gebeurtenissen in zijn leven. Het was
bijna teveel voor hem maar hij hield vol.
ICF Utrecht zal in dankbare herinnering aan hem
terugdenken.

Frans van Koppenhagen

In memoriam
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In 2012 bestaat ICF-�ederland zestig jaar. In de Verenigde
Staten was de organisatie ouder: ontstaan al voor de tweede
wereldoorlog. In 1952 hield de International Christian
Fellowship een vijfdaagse conferentie in �oordwijk. Daar
waren 250 mensen uit twaalf landen. Prinses Wilhelmina was
alle vijf dagen aanwezig; koningin Juliana kwam drie dagen.
Zij sprak de bijeenkomst toe.
Met deze conferentie kwam ook ICF in �ederland van de
grond.

In het besturenconvent van 28 maart kwam het naderende
jubileum ter sprake. De gedachte kwam op om in 2012 een boek
te laten verschijnen dat een beeld schept van de organisatie in de
afgelopen jaren. Jane de Vries zal drie leden benaderen die in
zoverre met elkaar overeenkomen dat ze de voornaam Henk
hebben: Henk van Bueren, Henk Berflo en Henk Glimmerveen.
De drie zullen niet alleen in de papieren archieven duiken, maar
ook een beroep doen op leden (en vooral de ouderen onder hen)
die herinneringen willen ophalen aan ICF-activiteiten in vroegere
jaren.

Het besturenconvent vindt ICF’s logo wat ouderwets en, bij een

Landelijk secretaris Jelle Feitsma (links) tijdens de
lunch in gesprek met Martine Pothuis uit Rotterdam.

Een deel van de vergadertafel tij-
dens het besturenconvent van 28
maart. Rechts voorzitter Jane de
Vries-Kottke; naast haar dominee
Hanhart die een lezing hield;
Maarten van den Oord, penning-
meester en, om de hoek van de tafel,
Henk Glimmerveen, redacteur van
‘Mededelingen’.

afdruk op groot formaat, te gerafeld. Misschien kan
het huidige logo opgefrist worden; wellicht is er een
graficus in onze gelederen te vinden die een nieuw
logo wil ontwerpen.
Kunnen we ook over de grens kijken voor een goed
voorbeeld? Toen die vraag opkwam, bleek dat ICF-
Nederland geen internationale contacten meer heeft,
hoewel de naam het tegendeel suggereert. ICF is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Daarmee is de naam beschermd. Niettemin blijkt in
Utrecht een club te bestaan die niet is aangesloten bij
ICF Nederland, maar wel de naam International
Christian Fellowship hanteert.

Het besturenconvent toonde zich ingenomen met de
nationale conferentie van 8 februari in Utrecht

waarover in het vorige nummer vanMededelingen is
bericht. Fantastisch, interessant, spannend, uitste-
kende locatie en organisatie - dat waren enkele van
de gemaakte opmerkingen. Kritische nootjes: een
beetje overladen programma met gedichten, inleid-
ing, muziek en tekst.

De redacteur heeft nog steeds enige moeite met de
naamMededelingen voor het ICF-blad. Deze dekt de
lading niet. De algemeen secretaris verzoekt de
leden en afdelingen suggesties te doen. Deze zullen
worden verzameld en, voorafgaande aan de
najaarsvergadering van het besturenconvent, aan de
afdelingen worden gestuurd voor commentaar.

Aan de orde kwam de vraag hoe ICF reageert op het
overlijden van een ICF-lid. Op een overlijdens-
bericht zal het landelijke hoofdbestuur met een con-
doleancebrief reageren. Verder zal aan de afde-
lingssecretaris gevraagd worden een kort In memori-
am te schrijven dat opgenomen kan worden in
Mededelingen.

Het volgende besturenconvent is op zaterdag 17
oktober 2009.

Na de koffiepauze hield ds. dr. Karel Hanhart een
indrukwekkende lezing over ‘Paulus, de geliefde
apostel’.
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Hij had een adres gekregen dat vijftien dagreizen
naar het westen lag. Maar daar klopte iets niet: hij
kwam terecht in een broeinest van dronkenlappen en
prostituees. Voor zijn laatste dollar kocht hij een
treinkaartje naar Butte. Daar ontmoette hij bij toeval
een man die zei ook christen te zijn en die ook in
Noorwegen geboren was. Hij kreeg een baan in
een internaat waar hij van half vier ’s nachts tot

acht uur ’s avonds allerlei werkjes moest
opknappen.
Langzaamaan raakte hij thuis in het
nieuwe land. In 1910 trouwde hij de
dochter van een predikant. Het paar hield
zich vooral bezig met de verwelkoming
van nieuw-binnengekomenen en met evan-
gelisatie. Een bekeerling was hem zo
dankbaar dat hij hem aanbood de overtocht
te betalen als hij nog eens zijn vader wilde
bezoeken. In Noorwegen ontdekte hij dat
hij zich helemaal Amerikaan voelde.
In Amerika voelde Vereide zich geroepen
om de boodschap van Christus uit te dra-

gen. Hij gaf concrete hulp aan de armen in de
samenleving, maar hield ook indringende toesprak-
en. Daarbij ontmoette hij belangrijke mensen, zoals
(toen nog gouverneur) Franklin D. Roosevelt en de
vrouw van Henri Ford. In 1934 werd hem gevraagd
in San Francisco enkele maanden het evange-
lisatieprogramma van de Raad van Kerken te leiden.
Daarna reisde hij rond als een evangelist. Amerika
leed onder de depressie en hij concludeerde dat vele
hooggeplaatste burgerlijke en geestelijke voorman-
nen in die situatie ten onder gingen. Ze gaven geen
leiding maar gaven zich over aan corruptie.
In Seatle kwam hij op straat een oude kennis tegen,
Walter Douglas. “Hé, Vereide, blij je te zien. Waar
gaat dit land naartoe?”
Ze maakten een lijstje van negentien vooraanstaande
zakenlieden in de stad en besloten in april 1935 hen
op een donderdagmorgen om 7.45 uur uit te nodigen
voor een ontbijt. Slechts één van hen was bekend als
christen. Toch vonden zij elkaar in de overtuiging
dat zij alleen met een beroep op Christus als de red-
der de wereld konden verbeteren.
De groep besloot voortaan iedere week een ontbijt-
samenkomst te houden. De organisatie voor
Christian Leadership was geboren. Later leek dat te
aanmatigend; het werd Christian Fellowship.

Bron: Modern Viking, �orman Grubb, 1961. Volgende keer meer.

Is het toevallig zo gelopen? Of heeft God het zo
bepaald? Abraham Vereide was overtuigd van de
goddelijke ingreep. Hij was opgegroeid als
boerenzoon in het noorden van �oorwegen. Hij
volgde een opleiding aan een middelbare school,
maar geld voor een studie aan de universiteit van
Oslo was er niet. En toen, onverwacht, kreeg hij
de kans over te varen naar de Verenigde Staten,
in die tijd het beloofde land voor
vele Europeanen. En in de VS zou
hij de oprichter worden van een
beweging voor christelijk leider-
schap. International Christian
Fellowship is daarvan een nakome-
ling.

Eind februari 1905 zat het
boerengezin Vereide aan tafel toen een
buurmeisje binnenstapte. Terloops
vertelde ze dat ze een klein jaar gele-
den uit Amerika een kaartje had
gekregen voor een overtocht. Een paar
dagen eerder had ze gehoord dat de ticket ongeldig
zou worden als het niet binnen tien dagen werd
gebruikt. Het meisje had zich er al bij neergelegd dat
het kaartje zou verlopen want ze zag zelf geen kans
naar de VS te reizen.
Toen het meisje vertrokken was, zei Abraham tegen
zijn vader: ‘Dit is mijn kans. Studeren in Oslo is te
duur, maar inAmerika is een opleiding gratis, geld is
er in overvloed en iedereen heeft een kans. Ik kan er
studeren, veel geld verdienen en dan kom ik over
enkele jaren terug”.
Vader schrok, maar zei: “Laten we God vragen wat
Hij ervan vindt” en na het gebed was hij ervan over-
tuigd dat hij zijn zoon moest laten gaan. Op 5 maart
scheepte Abraham in; in Liverpool stapte hij over op
het stoomschip dat hem over de Atlantische Oceaan
zou varen.
Bij de ontscheping in Ellis Island stond een vrouw
op de kade die hem en anderen begroette en hem een
Nieuw Testament overhandigde, met de woorden:
“Welkom in Amerika. Dit is het boek waarop dit
land gefundeerd is; het geheim van zijn grootheid,
voorspoed en kracht. Moge het een licht zijn op uw
weg”.
Later zei Abraham dat hij de rest van zijn leven al-
tijd een Nieuw Testament in zijn zak had en daar ook
vaak in las.

Een Noor in Amerika die zich
geroepen voelde

Abraham Vereide


