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Bestuurswisseling 
De ICF-bestuursvergadering 

die op 27 oktober 2017 te 

Utrecht plaatsvond kreeg 

vanwege de wisseling van de 

voorzittershamer een wat 

ander tintje. 

 

Aline werd gefêteerd met 

heerlijk caloriearm gebak en 

een fraai herfstboeket. Na 6 

jaar voorzitterschap van het 

landelijke ICF-bestuur legt 

Aline de hamer neer, mede 

omdat de afdeling van de 

regio Utrecht ophoudt te 

bestaan. 

 

Henk zwaaide de 

vertrekkende voorzitter alle 

eer en lof toe vanwege haar 

bedachtzame houding. Een 

attitude die haar pastorale 

functie met zich meebracht, 

maar die Aline ook als 

voorzitter toepaste.  

Je weet met geduld en 

pastorale wijsheid de 

vergaderingen te leiden en 

ook gevoelsmatig persoonlijk 

om te gaan met de andere 

bestuursleden, aldus Henk. 

 

 

 

 

 

 

Je bent een mensenmens, 
sprak Jelle. Je presteert het 

om een streng voorzitter te 

zijn en tegelijkertijd een lief 

mens. Iemand die praktisch 

en oplossingsgericht te werk 

gaat en problematisch zaken 

in der minne kan schikken. 

  

 

Geroerd door de geheel 

onverwachte aandacht voor 

haar op handen zijnde 

vertrek, was Aline even 

sprakeloos. Ja, hernam zij 

zich nuchter, het was een 

klus die geklaard moest 

worden. Ook vond ik het een  

 

  

 

 

eer om er voor gevraagd te 

worden, voorzitter te zijn  

voor al die ‘grote’ mensen, 

leden van de ICF, waar ik 

zoveel respect voor koester. 

Een eervolle en soms ook 

lastige klus, juist vanwege 

mijn emotionele persoonlijke 

betrokkenheid.  

 

Aline gaf aan nog als 

buitenlid aan te blijven en 

bedankte Henk voor het 

overnemen van haar taak en 

Jelle voor zijn trouw waarop 

zij zich steeds kon verlaten. 

 

Met een mooie bos bloemen 

achterop fietste Aline het 

verkeer van de Biltstraat in. 

  

HH 

Deze bestuurswisseling 

heeft tevens gevolgen voor 

de redactie van dit blad. Het 

afscheid van Henk Berflo als 

redacteur van Mededelingen. 

Graag stel ik me voor als 

opvolger van Henk: Henny 

Hoedemaker met dank aan 

Henk en Jelle voor hun 

aanbeveling, ondersteuning 

en aanmoediging om deze 
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job op me te nemen. Met 

pensioen als fysiotherapeut 

hoop ik enigszins van dienst 

te kunnen zijn in deze voor 

mij nieuwe en onbekende 

functie. Hopelijk draagt mijn 

studie theologie - zingeving 

& hulpverlening - daar aan 

bij. 

 

Graag zou ik Mededelingen 

een ‘verbindende’ functie 

tussen de verschillende 

afdelingen en de leden 

daarvan willen geven.  

 

Daarom roep ik iedereen op 

om bijdragen aan ons 

ICF-blad te leveren. Een van 

de mogelijkheden daartoe is 

verslagen en teksten toe te 

sturen van besproken 

onderwerpen en de daarop 

volgende discussies die bij 

de verschillende afdelingen 

op gang zijn gekomen. Een 

mooi voorbeeld hiervan is de 

bijdrage van Marieke van 

Tilburg verderop in het blad. 

 

Misschien heeft iemand een 

idee en/of een voorstel om 

een medelid te interviewen. 

Een voorbeeld hiervan is het 

gesprek met mevrouw en de 

heer Van Praag, dat u in 

deze editie kunt lezen.  

 

Kortom alle nieuwe ideeën 

zijn welkom op: 

hllhoedemaker@gmail.com 

 

 

Vooraankondiging 

Nationale conferentie 
2018 Roosendaal 
  
Beste ICF-leden, 

De afdeling Bergen op 

Zoom heeft het genoegen 

om in 2018 de Nationale 

Conferentie te organiseren. 

Datum: zaterdag 7 april  

tijd: van 11-17 uur 

Locatie: Rabogalerie van 

Schouwburg de Kring in 

Roosendaal 

  

Thema 

Religie en Conflict 

Wat is de rol van de 

menselijke natuur en wat is 

of wat kan de rol zijn van 

de religie daarin. 

 

Een van de sprekers is prof. 

Fred van Iersel bijzonder 

hoogleraar aan de 

Theologische Faculteit van 

Universiteit Tilburg 

 

Als intermezzo is er een 

rondleiding door museum 

Tongerlohuys. 
  

Museum Tongerlohuys ligt 

naast de Schouwburg, waar 

een tentoonstelling is 

ingericht over de architect 

van de Amsterdamse School 

Jacques Hurks (1890-1977) 

die lang in Roosendaal heeft 

gewoond en diverse 

interessante huizen en 

bouwwerken heeft na 

gelaten. 

  

Aanmelding kan binnenkort 

via een link op de website 

van ICF Nederland. Hierover 

volgt nog nader bericht. 

 

  

  

  

In gesprek 

met mevrouw en de 
heer Van Praag 
  

Op dinsdag 28 november 

bel ik om 14.00 uur aan bij 

een van de riante paviljoens 

van Domein de Berghorst 

voor een gesprek met 

mevrouw en de heer Van 

Praag. Zij stellen zich voor 

als Herman en Nelleke en 

ontvangen me hartelijk in 

hun fraai met schitterende 

bronzen beelden 

gedecoreerde appartement 

in Apeldoorn pal naast het 

Paleis het Loo. 

  

Toen zij in Apeldoorn 

kwamen wonen, werden zij 

gevraagd om lid te worden 

van de plaatselijke afdeling. 

Zoals een ‘hofjood’, schertst 
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Herman, die voor een 

meestal tijdelijke positie in 

diplomatieke kring omhoog 

gehesen werd vanwege 

speciale verdiensten. 

Hiermee verwijst hij met 

een knipoog naar Joseph 

Oppenheimer die in de 18e 
eeuw als bankier van Karl 

Alexander von Württemberg 

in Stuttgart de rol van 

Icarus ten deel viel.  

Maar zo wankel is de positie 

van Herman en Nelleke in 

Apeldoorn niet geweest. 

Vanwege hun verhuizing 

naar Bilthoven verlaten zij 

de Apeldoornse 

ICF-afdeling. Misschien 

sluiten zij zich aan bij de 

groep Utrecht. Deze 

voormalige afdeling heeft 

ervoor gekozen om vanaf 1 

september 2017 niet meer 

als ICF bijeen te komen, 

omdat het aantal leden 

onder de 8 personen zakte.  

  

Op de vraag hoe zij het 

ICF-lidmaatschap ervaren 

hebben, antwoordt Nelleke 

dat ze het een bijzonder 

prettig gezelschap vond: 

geïnteresseerd in elkaar. 

Een leuke groep met 

belezen sprekers uit de 

eigen kring, waarbij ook 

Joodse onderwerpen 

besproken konden worden. 

Ik heb me er altijd thuis 

gevoeld, verzekert zij mij. 
 

Een van de keren dat ik een 

lezing heb gehouden ging 

over de drie belangrijkste 

Joodse symbolen: de 

menorah, zevenarmige 

kandelaar, symbool van 

lichtbrenger, de Mageen 

Dawied, de Davidster, of 

het Schild van David, die 

wereldwijd geassocieerd 

wordt met Israël en Joden 

en de talliet het 

gebedskleed dat door 

mannen gedragen wordt 

tijdens het ochtendgebed. 

Deze gebedsmantel 

symboliseert de vleugels 

van God, licht zij toe. 
 

 

 

Als verpleegkundig docent 

was zij onder andere 

werkzaam in Amerika en 

aan de Universiteit van 

Groningen.  

 

In New Rochelle, New York, 

was zij president van de 

Sisterhood van de Beth El 

Synagoge. Vooral aan New 

York bewaart zij heel goede 

herinneringen waar zij zich, 

in samenwerking met een 

Christelijke gemeenschap, 

bezig hield met sociale 

bejaardenzorg. In de arme 

zwarte wijken van de Bronx 

begeleidde zij vrouwen uit 

Puerto Rico andere 

Zuid-Amerikanen die er 

tegenop zagen in de 

achterstandswijken te 

werken. 

 

  

 

Herman heeft, net als zijn 

vrouw, ook verschillende 

lezingen voor de afdeling 

Apeldeling verzorgd. Een 

van zijn onderwerpen was 

Jezus van Nazareth. 

Wanneer ik Herman vraag 

hoe hij aankijkt tegen de 

Joods-Christelijke signatuur, 

die Europa en ook onze 

Haagse politiek bezigt om 

onze sociaal-religieuze en 

culturele identiteit inhoud te 

geven, antwoordt hij met 

een ironiserende glimlach: 

dat heeft ongetwijfeld te 

maken met het 2000 jaar 

‘wegmoffelen’ van het 

Jodendom en het 

schuldgevoel daarover sinds 

Wereldoorlog II. Op de 

toenemende spanning in 

Israël en de Palestijnse 

gebieden vanwege het 

aanstaande initiatief van 

Trump om de Amerikaanse 

ambassade van Tel Aviv 

naar Jeruzalem te 

verhuizen, reageert Herman 

tweeduidig;  negatief is de 

verhoogde spanning die 

daar mee gepaard gaat, 

positief is dat het een 

bevestiging is van een 

‘matter of fact’. De 

Israëlisch/Palestijnse 
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conflicten zijn niet 

geografisch van aard maar 

ideologisch/religieus. 

  

Tijdens zijn professionele 

loopbaan was Herman 

hoogleraar psychiatrie. In 

zijn vakgebied klinische 

psychiatrie hield hij zich 

onder andere bezig met 

onderzoek naar de relatie 

tussen hersenfuncties en 

gedrag. Hij is beslist geen 

voorstander van 

dogmatische psychiatrie, 

die slechts één bepaald 

gezichtspunt over het 

ontstaan van gestoord 

gedrag monopoliseert. 

Normering van wat en wie 

gezond of ziek is, is tamelijk 

recent. Die norm dient open 

gehouden te worden. 

Regelmatig moeten we 

nagaan of bestaande 

normen in een nieuwe tijd 

nog wel geldig zijn. 

 

Hoewel bevriend met Dick 

Swaab is hij het met zijn 

mechanistisch 

lichaamsbeeld zeer oneens. 

Wij zíjn niet ons brein, wij 

zijn er dank zij ons brein. 

Wij zijn meer dan een 

hersenfunctie. Wie we zijn 

wordt in sterke mate 

bepaald door met wie wij 

ons verhouden. Daar hoor 

je achtergronden als 

nationaliteit, cultuur, taal en 

familie bij te betrekken, 

kortom context. Zijn 

belangstelling gaat nu in het 

bijzonder uit naar 

religiositeit en zingeving.  

 

 

 

Over het filosofische 

onderwerp lichaam/ziel 

heeft hij een respectabel 

aantal boektitels op zijn 

naam staan.  

 

In 2008 verscheen God en 

Psyche,  gevolgd door Het 

Verstand te boven in 2013, 

Net voorbij de Rede in 2014 

en in 2017 nog Slecht Zicht, 

een hommage aan de 

twijfel. Herman geeft daar 

soms nog wel lezingen over. 

  

Het was een prettige 

ontmoeting, waarbij we in 

alle openheid over een en 

ander met elkaar konden 

spreken.  

  

HH 

  

  

 

Bijdrage van 

Marieke van Tilburg  
  
In het kader van de viering 

van 500 jaar Reformatie 

gaat de estafette Als een 

lopend vuur door het land. 

De provincie Noord-Brabant 

is in september aan de 

beurt. In ‘s-Hertogenbosch 

was het thema “Rome - 

Reformatie”. Op zaterdag 

16 september was er in 

’s-Hertogenbosch in dat 

kader een drietal bijzondere 

activiteiten, georganiseerd 

door de classis 

’s-Hertogenbosch, de 

Katholieke Vereniging voor 

Oecumene en de afdeling 

’s-Hertogenbosch van de 

International Christian 

Fellowship.  

  

Zaterdag 16 september 
Rondleiding langs de 
schuilkerken in de stad. 
Nadat Frederik Hendrik in 

1629 ’s-Hertogenbosch 

bezette, werd de openbare 

uitoefening van de Rooms 

Katholieke erediensten 

verboden. In een aantal 

schuilkerken werd het 

houden van RK erediensten 

gedoogd. Tijdens de 

rondleiding werden deze 

plaatsen bezocht en van 

toelichting voorzien. Het 

aantal deelnemers was niet 

groot, maar het zevental 

personen dat deze 

rondleiding volgde 

benoemde deze rondleiding 

als zeer inspirerend.  
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Conferentie 500 jaar 
Reformatie in het 
Zwanenbroedershuis. 
Thema: Wat heeft de 
Reformatie ons gebracht? 
Zwanenbroedershuis 
Hinthamerstraat 94. In de 

conferentiezaal van het 

Zwanenbroedershuis was 

geen stoel meer onbezet. 

80 personen hadden zich 

opgegeven om deze 

conferentie bij te wonen op 

deze bijzondere locatie.  

 

 

 

Bijna 700 jaar geleden werd 

de Illustere Onze Lieve 

Vrouwe Broederschap 

opgericht, bestaande uit 

Rooms-Katholieken en 

Protestanten. Hier gaat het 

hier om één van de oudste 

oecumenische 

gezelschappen die ons land 

telt. 

 

Ds Erica Scheenstra 

opende, als voorzitter van 

de organiserende commissie 

de conferentie met een 

hartelijk woord van welkom. 

In het bijzonder werden de 

beide inleiders, Prof. Markus 

Matthias, hoogleraar 

Lutherana aan de 

protestantse Theologische 

Universiteit en Mgr. Dr. G. 

de Korte, Bisschop van het 

bisdom  ’s-Hertogenbosch 

begroet. Natuurlijk werden 

de geestelijk verzorgers van 

de Zwanenbroeders, ds 

Henk Leegte en pastor Paul 

van de Ven verwelkomd. 

Ook was er een bijzonder 

woord van welkom aan Dr. 

Margriet Postma-Gosker, 
die namens de PKN leiding 

geeft aan deze landelijke 

estafette. 

  

Prof. Markus Matthias gaf in 

een helder betoog inzicht in 

de ontwikkeling van het 

denken van Luther t.a.v.de 

rechtvaardigmaking door 

het geloof en de opvatting 

van de presentia realis in 

eucharistie en avondmaal. 

Zijn conclusie was dat de 

opvatting over de werkelijke 

aanwezigheid van Christus 

in brood en wijn in de 

Lutherse theologie en de RK 

theologie in feite dezelfde 

is, maar dat in de Rooms 

Katholieke Kerk de 

aanwezigheid van Christus 

gebeurt door de consecratie 

van brood en wijn door de 

Priester en in de Lutherse 

Kerk door het geloof van de 

gelovige die brood en wijn 

tot zich neemt. 

  

In zijn inleiding gaf de 

Bisschop een beeld van de 

kwetsbare positie waarin de 

Rooms Katholieke Kerk en 

de Protestantse Kerk 

Nederland verkeren. Toch 

moeten wij niet somberen. 

Er is veel bereikt in de 

oecumene. Niet alleen de 

PKN, maar ook de kleine 

orthodoxe protestantse 

kerken en de evangelische 

christenen beginnen deel te 

nemen aan het 

oecumenisch gesprek. Er is 

in de RK kerk groeiende 

waardering voor de 

Reformatie. Wat staat ons 

te doen? Naast de 

verschillen in opvatting over 

de sacramenten, Maria, en 

het ambt, waarover het 

gesprek voort moet gaan, is 

het zaak om in catechese, 

diaconaat en spirituele 

oecumene de samenwerking 

te versterken, daar is een 

wereld te winnen. 

  

De geestelijk verzorgers 

van de Zwanenbroeders, 

drs Henk Leegte en pastor 

Paul van de Ven, 

reageerden op deze 

lezingen door hun 

persoonlijke ervaringen met 

oecumenische contacten in 

hun werk te vertellen. Er 

werden door beide pastores 

hoopgevende ervaringen 

verteld, waarin duidelijk 

werd dat aandachtige 

samenwerking in pastoraat 

en diaconaat wederzijds als 

verrijkend ervaren wordt. 

  

 

 

Er volgde daarna nog een 

levendig gesprek met de 

aanwezigen onder leiding 



pag. 6,   ICF-Mededelingen, december 2017 
 

van ds Henk van Tilburg, 

emeritus-predikant van de 

Protestantse Gemeente 

’s-Hertogenbosch, waarbij 

ook de hete hangijzers, 

zoals de vrouw in het ambt, 

homoseksualiteit, te 

beperkte eucharistische 

gastvrijheid, niet ontweken 

werden maar samen onder 

ogen werden gezien. Maar 

de sfeer in deze conferentie 

werd vooral bepaald door 

de uitdaging die bisschop de 

Korte als volgt formuleerde: 

Als kerk hebben wij de 

opdracht een gastvrije, 

hartelijke en open 

geloofsgemeenschap te zijn 

voor de vele religieus 

zoekende mensen van 

vandaag, en daarbij een 

geloofwaardig getuigenis te 

geven, door te leven vanuit 

de liefde van Christus. 

 

Zo waren we helemaal in de 

juiste stemming om de 

Reformationskantate Ein 

feste Burg ist unser Gott, 

BWV 80, van J.S. Bach, 

uitgevoerd door het Bach 

Collegium ’s-Hertogenbosch 

onder leiding van Jeroen 

Felix, en ingeleid door Prof 

Markus Matthias, bij te 

wonen. In een tot de laatste 

plaats bezette Grote Kerk, 

maakten wij een zeer 

inspirerende afsluiting mee 

van een prachtige 

oecumenische dag, die 

gepast afgesloten werd met 

wijn en hartige hapjes.  

  

Marieke van Tilburg 

 

 

 

Update van uw 
webmaster met de 
cijfers van de website. 
 

1. Het aantal gebruikers 

van de website is in 2017 

sinds 2016 met 13% 

gestegen. Mijn verwachting 

is dat deze trend zich door 

gaat zetten.  

2. Afdeling Amsterdam wint 

het nipt van afdeling Den 

Haag en afdeling Hilversum 

wordt derde als meest 

bekeken afdeling van ICF 

online. 

3. De meeste internationale 

bezoekers kwamen uit de 

VS: 184 Amerikanen 

bezochten de site in 2017, 

ook Canada en België doen 

het goed.  

4. Er hebben ongeveer 

2000 mensen de website 

(meermaals) gebruikt, 

vooral om artikelen te lezen 

of in te schrijven en zij doen 

dit in 27% van de gevallen 

op de populairste dag t.w. 

woensdag en dan nog het 

liefste in de avond vanaf 

20.00 uur. 

  

Voor de rest is uiteraard 

alles op orde, zoals ook 

verwacht mag worden. 

Daarnaast ben ik trots om 

te melden dat de 

aanvullende beveiliging 

die ik vorig jaar heb 

ingebouwd, ook direct effect 

heeft gehad: er is geen 

enkele aanval of poging 

hiertoe geweest.  

 

Met vriendelijke groet 

Tjerk Feitsma 

 

 

 

 

 


