
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waartoe 
                                    zijn wij op aarde?   

Dit was de titel van het agendapunt 

op de vergadering van het Besturen 

Convent van 28 maart 2015 in Rot-

terdam. Als aanleiding tot deze ge-

dachtewisseling was opgemerkt dat 

sommige afdelingen sterk vergrijzen. 

Eindhoven is om die reden begin van 

dit kalenderjaar opgeheven. Een aan-

tal leden zijn als Buitenlid gebleven. 

Een enkele is lid geworden van de 

afdeling ’s Hertogenbosch. Andere 

afdelingen zijn vitaler en soms ook 

omvangrijker. Het agendapunt vroeg 

om bespreking van enkele vragen. 

Hoe zien we de toekomst van de ver-

schillende afdelingen? Het Hoofdbe-

stuur kampt ook met onderbezetting. 

Welke taken moeten beslist behar-

tigd blijven? En kunnen vitale afdelin-

gen daar een bijdrage aan leveren? 

Er is de afgelopen jaren veel veran-

derd. De maatschappelijke context is 

sinds 1952 grondig veranderd. De 

verzuiling in de samenleving is voor-

bij, de grote kerken zitten in de Raad 

van Kerken Nederland en werken 

samen in wat nog wel de Oecumeni-

sche Beweging wordt genoemd. Ook 

de ICL (Leadership) is veranderd in ICF 

(Fellowship). En sindsdien is het ele-

ment “fellowship” wel zo belangrijk 

gebleken in verschillende afdelingen. 

Bij het ontvallen van een lid door 

overlijden wordt in verschillende 

afdelingen tegenwoordig de nabe-

staande partner gevraagd om die 

plaats in te nemen.  Zo wordt ook lief 

en leed met elkaar gedeeld, als een 

vriendenclub. Gevaar is dan dat er 

geen openheid voor anderen meer 

kan zijn, werd ook genoemd. Dit is 

niet het geval in elke afdeling.  Want 

ook de gedachtewisseling over een 

thema, of een boek, of een reeks van 

onderwerpen in onderling verband 

gedurende een zekere periode, blijft 

voor die afdelingen van belang.  Maar 

bij een vergaande vorm van vergrij-

zing is het soms een probleem dat 

hoogbejaarde leden niet meer bereid 

of bekwaam zijn een inleiding te hou-

den. Dan zijn het wel vaak dezelfde 

mensen die een bijeenkomst van een 

inleiding of een gespreksonderwerp 

moeten voorzien. 

Er is natuurlijk ook continuïteit ge-

weest. Het meest in het oog springt 

het gegeven dat elke afdeling een 

grote mate van autonomie heeft. Dit 

betreft de tijd van samenkomst, wel 

of niet met een maaltijd en de loca-

tie. In de ledenlijst zie je de variaties 

per afdeling. Van zaterdagmorgen 

met ontbijt bij een der leden thuis en 

een maximum van 12 leden in Am-

sterdam, tot lunchbijeenkomst ‘tus-

sen de middag’ in een zaal van de 

Kloosterkerk in Den Haag tot bijeen-

komsten aan het eind van de middag 

en begin van de vooravond in veel 

andere afdelingen. En sommige afde-

lingen hebben eerst het gesprek en 

dan het diner, anderen andersom. 

Maar meestal dan wel in een restau-

rant in een aparte zaal. Het Hoofdbe-

stuur heeft zeker de laatste 20 jaar 

deze vorm van autonomie gewaar-

deerd en gehonoreerd. Ook de toela-

ting tot de ICF wordt aan elke afde-

ling zelf overgelaten. 

Zo kwamen de aanwezige leden ook 

tot gedachten over de toekomst van 

ICF Nederland. Waartoe zijn we er 

(nog)?  De oorspronkelijke doelstel-

ling is niet achterhaald, christenen die 

met elkaar van gedachte wisselen 

over maatschappelijke en of kerkelij-

ke onderwerpen met respect voor de 

overtuiging van anderen. Maar moet 

dit niet ook met mensen van andere 
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godsdiensten samen?  Apeldoorn 

heeft een joodse hoogleraar psychia-

trie al vele jaren als zeer gerespec-

teerd lid. “Hoe kun je nieuwe leden 

werven?” is al vaker agendapunt ge-

weest voor het Besturenconvent. 

Jongere mensen (rond de 50 jaar!) 

krijg je niet bij een groep of afdeling 

van gemiddeld 70 +. Moeten we dan 

een ‘Jongeren afdeling’ oprichten? 

Den Haag II is wel ooit zo begonnen, 

maar bestaat vrijwel alleen uit men-

sen die nog een druk bezette baan 

hebben. In andere afdelingen  zijn de 

emeriti en gepensioneerden in over-

tal. Waartoe zijn we op aarde? En 

voor hoelang nog. In de afgelopen 

jaren heb ik de opheffing meege-

maakt van de afdelingen Alkmaar, 

Amersfoort, Leiden, Arnhem, Rotter-

dam I, Eindhoven. Voor hoelang nog,  

om een langzaam proces van uitster-

ven per afdeling te voorkomen, kun-

nen we ook wel eens zeggen: waar-

toe willen we de ICF houden tot bij-

voorbeeld 2020?  

Dit houdt eigenlijk in, dat je een be-

leidsplan maakt voor 5 jaar en dan in 

2020 opnieuw bekijkt of er nog plaats 

en tijd is voor een ICF Nederland.  

Dan kun je met een gefundeerde 

ervaring de ICF opheffen of voortzet-

ten. En hoef je niet te wachten tot de 

voorlaatste afdeling is opgeheven en 

de laatste plaatselijke afdeling nog in 

zijn eentje de weidse naam ICF Ne-

derland voert.  

Het betekent wel een vijfjaren plan 

maken met 4 vragen: 1. Wat zien we 

als  probleem in/van onze eigen afde-

ling voor de tijd tot 2020?  2. Wat is 

de beeldvorming van onze afdeling? 

3. Welk beleid met verandering en of 

continuïteit willen we daarop zetten? 

4. Hoe gaan we dat dan uitvoeren. 

Voor het Hoofdbestuur gelden de-

zelfde vragen, en bovendien de coör-

dinatie van de antwoorden van de 

afdelingen. Het zal  dan een mooi 

project zijn voor het hoofdbestuur en 

een opgave voor elke afdeling.  

Henk Berflo 

 

           orgen 
Terwijl de afdeling Breda zich inspant 

om de Nationale Conferentie voor te 

bereiden, en de Provinciale Staten 

voor de verkiezingen, doen de water-

schappen in Nederland in stilte hun 

goede werk. Zorgen dat wij droge 

voeten en bevloeide akkers houden. 

Daar hoor je nou nooit iemand over. 

Wie zorgt, timmert meestal niet veel 

aan de weg en omgekeerd. Meestal, 

zeg ik, want ik ken wel uitzonderin-

gen op die 'regel'.  

'Zorgen moet je doen, niet maken', 

luidde ooit een mooie Loesjeposter.  

Ik ben een grote fan van Loesje. Altijd 

komt ze wel weer met een creatief 

doordenkertje of een geestige wen-

ding aan een bloedernstige gedachte. 

Wat Loesje zo sterk maakt, is de glim-

lach die ze altijd weer weet te ontlok-

ken aan de strakke gezichten van de 

voorbijgangers. Loesje is in mijn ogen 

een beetje het zonnetje in huis.  

Intussen is de samenleving in hard 

tempo op weg een zorgloze samenle-

ving te worden. Voor degenen die zelf 

geld hebben valt het allemaal nog wel 

wat mee, maar voor de chronisch 

zieken en andere kwetsbare mensen 

stapelen de zorgen zich op. Voor hen 

valt er steeds minder te participeren, 

als de zorg die zij nodig hebben weg-

valt en levenskunst tot overlevings-

kunst vervormt. In de 40 dagen tijd 

kun je wel zeggen dat het leven een 

tocht door een dorre woestijn is ge-

worden.  

Ook in de ICF hebben we onze zor-

gen. De gemiddelde leeftijd gaat vrij-

wel overal omhoog. We ontvangen 

berichten van overlijden, of van men-

sen die zich terugtrekken vanwege 

hun leeftijd. Dat brengt allemaal zor-

gen en zorg met zich mee.  

Toch komen er steeds her en der 

leden aanschuiven aan de tafels, elk 

met hun eigen inbreng. Dat kan wer-

ken als een zonnetje in huis. Het is 

een soort van genade. Het He-

breeuwse woord voor 'genade' is: 

gein. Een knipoog van de Eeuwige, 

die onze gezichten aanraakt en de 

zorgrimpels verzacht.  

We hebben elkaar daarbij nodig. Ik 

wens ons allen weinig zorgen, veel 

zorg en veel gein. Zorgen moet je 

doen, niet maken. 
  

Aline Barnhoorn 
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 ationale  

Conferentie 2015  
in Breda 
Deze conferentie zal plaats vinden op 

25 april 2015 in Mariëndal in Breda 

Mariëndal is een ruime accommoda-

tie naast de Laurenskerk van de PKN 

Gemeente Ginneken, aan de Duivels-

bruglaan in Breda. 

Het thema is:  

“Zorg, in / en christelijk perspectief” 

Als inleiders zijn gevraagd Dr. Jan Jans  

en mevrouw Marcia Smits. Zij hebben 

beide toegezegd. 

Jan Jans is geboren in 1954 in Meche-

len; studies moraaltheologie aan de 

KULeuven, assistent medische ethiek 

1985-1990, promotie in 1990. Met 

ingang van 1991 docent aan de 

toenmalige Theologische Faculteit 

Tilburg en sinds 2007 hoofddocent 

ethiek binnen Tilburg School of Hu-

manities. Uitgebreide internationale 

ervaring door zowel lidmaatschap en 

functies binnen wetenschappelijke 

verenigingen als door onderwijs en 

lezingen. Bijzondere belangstelling 

voor wat er ‘karakteristiek’ is voor 

een christelijke ethiek, met name de 

notie van ‘naaste worden’ en de toe-

passing daarvan o.a. binnen het do-

mein van de zorg. 

Marcia Smits  is geboren in 1983 in 

Tilburg en is stafmedewerker bij Reli-

ef, Christelijke vereniging van zorg-

aanbieders.  Zij studeerde Verpleeg-

kunde en Theologie en is gespeciali-

seerd in christelijke ethiek en zorg-

ethiek.  Marcia geeft training en ad-

vies o.a. op het gebied van ethiek en 

moreel beraad in zorginstellingen. 

Haar interesse gaat uit naar waarden 

die zorgverleners en zorginstellingen 

drijven en naar de rol van christelijk 

gedachtengoed hierin. Marcia parti-

cipeert in diverse (onderzoeks-) net-

werken rondom zorg, ethiek en le-

vensbeschouwing. Eveneens is Marcia 

werkzaam als docent Verpleegkunde 

bij Fontys Hogescholen in Tilburg.  

 

 

 

 

 

Dagorde 

10.00 – 10.30 Aankomst en ontvangst 

met koffie / thee en versnapering 

10.30 – 10.35 Verwelkoming der gas-

ten en Opening van de Conferentie 

door de voorzitter 

10.35 – 11.20 Inleiding door          

mevr. Marcia Smits 

11.30 – 12.15 Inleiding door             

Dr. Jan Jans 

12.30 – 14.00 Pauze met lunch en 

onderlinge ontmoetingen 

14.00 – 15.30 vragen aan en gesprek 

met de inleiders en deelnemers in de 

zaal 

15.30 – 16.00 theepauze  

16.00 – 16.30 afsluitende vesper ge-

leid door ds. Aline Barnhoorn – voor-

zitter ICF Nederland – en Ben Kort-

mann  van de afd. Breda. 

16.30  Afscheid en vertrek 

U kunt zich aanmelden met het 

bijgevoegde aanmeldformulier. 

We hopen op een flinke deelname 

uit alle afdelingen! 

             

             ntmoeting van mensen 

In het landelijk bestuur van ICF zijn 

we ons volkomen bewust van de be-

scheiden rol die we (kunnen) spelen. 

Het kan niet meer zijn dan de boel 

aan kant houden. Dat wil zeggen: 

gewoon het huishoudboekje laten 

kloppen.  

En samen proberen te doen waarvoor 

het bestuur bedoeld is. 

Natuurlijk is er nog wel wat meer te 

doen rond dat ‘aan kant houden’. 

Net als in een gezin kan je sfeer bepa-

len en uitdagen. Je kan kwesties laten 

rusten, maar ook juist aan de orde 

stellen. Je kan deelnemen of je afzij-

dig houden. Je kan experimenteren 

en democratiseren. Ruimte schep-

pen! 

Het boeiende is dat zoiets dan tegelijk 

ook voor alle huisgenoten geldt. We-

derzijds of wederkerig… 

Nog interessanter wordt het als er 

ook ruimte en belangstelling kan zijn 

voor de veranderingen in de omge-

ving, de samenleving als bredere ge-

meenschap. 

Dat alles zal zeker verschillen naar de 

locatie van de afdelingen, en dus naar 

de leden die zich er thuis voelen. 

Ik herlas laatst in ons lijfblad Medede-

lingen en wel die van november 2011, 

de introductie van onze voorzitter. Ze 

zegt daar iets over haar werk, maar 

zeker ook over haar kijk op de maat-
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schappelijke omgeving. De kerken 

kennen grote problemen, maar veel 

mensen blijven zich interesseren voor 

levenswaarden, levenskunst. Dat is 

niet anders onder jongeren en oude-

ren!! 

Onze ICF-afdelingen zijn in principe 

‘geknipt’ voor een voortbestaan als 

veilige plek voor afstemming en over-

leg. 

Haar centrale thema voor ons ICF is: 

ontmoeting van mensen. Met elkaar 

spreken, niet tegen elkaar. Een inspi-

rerend thema. 

Ontmoeting van mensen? We zien uit 

naar de Nationale Conferentie in Bre-

da. 

Martine Pothuis 

 

  

          rogrammeren? 

Elke afdeling van de ICF is behoorlijk 

autonoom. Dat geldt voor de omvang 

van het ledental, voor de tijd van 

samenkomen, voor de hoogte van de 

contributie. Maar vooral ook wel voor 

de manier waarop het programma 

van de bijeenkomsten ontstaat of 

ingevuld wordt. In het Besturen Con-

vent wordt om de zoveel tijd een 

‘Tour d’horizon’ gehouden waarbij 

één afdeling zich uitdrukkelijk voor-

stelt. Hierbij komt ook altijd wel aan 

de orde hoe de betreffende afdeling 

zijn programma per keer vaststelt. 

Sommige hebben echt een ‘scharla-

ken draad’ door een heel jaar, ande-

ren werken zonder zo’n leidraad. En 

het begin van een jaar kan ook nog 

verschillen. Er zijn afdelingen die met 

het nieuwe kalenderjaar een nieuw 

programma beginnen en er zijn afde-

lingen die met het begin van het ‘ge-

spreksseizoen’, dat is in september, 

een nieuw programma starten.  

Soms werkt een afdeling met een 

boek over een bepaald passend on-

derwerp dat een jaar lang door de 

leden besproken wordt. Eén of meer 

hoofdstukken worden ingeleid door 

telkens een ander lid. Vaker wordt 

een andere ‘scharlaken draad’ ge-

bruikt.  Een thema wordt dan gevon-

den in de kerkelijke en of maatschap-

pelijke actualiteit. Of nog anders. In 

de afdeling Breda hebben we de afge-

lopen jaren op een paar verschillende 

manieren een leidraad gebruikt. 

De eerste keer hebben we de 7 brie-

ven aan de kerken van Azië uit het 

Bijbelboek Openbaring als leidraad 

gebruikt. Het ging er niet om deze 

teksten uit te leggen, maar wel om 

het onderwerp. Bijvoorbeeld aan de 

eerste kerk wordt geschreven: “Ik 

ken…. uw standvastigheid,“. Wat be- 

tekent ‘standvastigheid” vandaag en 

hoe verhoudt zich dat tot ‘soepel-

heid’ ?  Ieder kreeg zo de ruimte voor 

zijn of haar eigen inleiding over dit 

thema. Een ander jaar hebben we de 

zeven werken van barmhartigheid als 

leidraad gebruikt. Van deze deugden 

zijn er zes afgeleid uit de tekst van 

Mat 25,35 – 45. De zevende is  ‘do-

den begraven’ als een werk van 

barmhartigheid afgeleid uit Tobit 2,2-

7.  De Meester van Alkmaar heeft ze 

geschilderd in 1504 en het hele pa-

neel is tegenwoordig te zien in het 

Rijksmuseum in Amsterdam. Aldus 

kwam bij de hongerige voeden de 

organisatie en activiteit van de voed-

selbank ter sprake. 

Dit jaar volgt Breda de 7 Wijsheden 

van Mevlana. Deze mysticus uit de 

Islam, meer bekend als dichter Rumi  

(Perzië 1207 – 1273) heeft 7 Adviezen 

of Wijsheden gegeven. Op de volgen-

de pagina treft u ze aan.                . 

Opvallend is dat aan elementen of 

facetten van de natuur of natuurlijke 

gang van zaken, een deugd wordt 

gehecht. De inleider of inleidster van 

een bepaald thema mag er vrij mee 

omgaan. Het geeft soms een verras-

sende inleiding tot gevolg. Bijvoor-

beeld de zevende wijsheid – “toon 

jezelf zoals je bent of wees zoals je 

jezelf toont’ – gaf aanleiding aan één 

van de leden die Paul heet, en net 

een lezing en een boek over de apos-

tel Paulus doorgenomen had, om 

over deze apostel te spreken en hoe 

hij zelf was geworden, kijkend in die 

spiegel.  Een ander lid die hydroloog 

is – ingenieur in grondwaterbeheer-

sing – neemt de eerste spreuk voor 

zijn rekening om een inleiding te ver-

zorgen.   

Van de 10 bijeenkomsten zijn er dan 

al zeven voorzien van een onderwerp 

en inleider/ster. Dan is er nog de 

voorbereiding op de Nationale Confe-

rentie, een zomeruitstapje en een  

Kerstdiner met partners. En zo doen-

de is er weer een heel jaar gepro-

grammeerd. 

Hoe doet uw afdeling dat? Schrijf er 

eens iets over! De redacteur van Me-

dedelingen ziet er naar uit! 

Henk Berflo 
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De    adviezen van MEVLANA 
 

Word als stromend water in vrijgevigheid en hulpvaardigheid 

Word als de zon in compassie en mededogen 

Word als de nacht in het bedekken van andermans tekortkomingen 

Word als een overledene in woede en fanatisme 

Word als de aarde in bescheidenheid en nederigheid 

Word als de zee in verdraagzaamheid 

Toon jezelf zoals je bent of wees zoals je jezelf toont. 

 

 

Mevlana is een perzische Soefi-mysticus en dichter die leefde van 1203 – 1273. Hij is de stich-

ter van de dansende derwisjen, die draaiend om hun lichaams-as mediteren en de Naam van 

God aanroepen.  

Mevlana - “onze meester”  -  is beroemd om zijn filosofie over verdraagzaamheid. Hij staat 

ook bekend als Jalal ad Din Rumi of al Balkhi Rumi.  
 


