
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birma 
                                  reïncarnatie   
Eind vorig jaar sprak Reender Kra-

nenborg voor de afdeling Amsterdam 

over reïncarnatie. Van zijn boeiende  

instructieve betoog hebben we een 

samenvatting weergegeven in Mede-

delingen van januari 2014. Daarbij 

werd reeds melding gemaakt van een 

mogelijk vervolg. Henk van Bueren 

had namelijk een rondreis gemaakt 

door Mayan Mar / Birma en was 

voornemens daarover en over Boed-

dhisme en reïncarnatie een inleiding 

te houden. Van zijn inleiding in de 

april bijeenkomst 2014 van de afde-

ling Amsterdam geven we nu in dit 

nummer van Mededelingen een en 

ander weer. 

 
 

     irma 

Myan Mar is de nieuwe benaming 

voor Birma; het ligt in Z.O. Azië tus-

sen Bangladesh en Thailand. De 

Birmezen gebruiken zelf veelal  de 

naam Birma en zelden de door het 

generaalsregime ingevoerde naam 

Myan Mar. Het land heeft een op-

pervlakte van  10 maal de Benelux 

en telt 30 miljoen inwoners die voor 

het overgrote deel Boeddhist zijn. 

Vanaf eind jaren 50 heerst er een 

generaalsregime dat pas de laatste 

paar jaar iets versoepeld is onder 

druk van de Boeddhistische monni-

ken, die een relatief machtige groe-

pering in het land vormen. Het land 

kent een soort “dienstplicht” voor 

jongens tussen 10 en 15 jaar, die 

een half tot een heel jaar in een 

klooster verblijven en daar leren 

lezen en schrijven en onderwijs 

krijgen in de Boeddhistische leer.  

De politieke verhoudingen en ont-

wikkelingen zie je weerspiegeld in 

de postzegels van het land. Voor 

het generaalsregime waren er post-

zegels met olifanten, bloemen en 

vlinders. Tijdens het rigide gene-

raalsbewind staan er alleen militai-

ren met grote petten en veel onder-

scheidingen op de postzegels en de 

laatste jaren tijdens de versoepeling 

van het regime verschijnen er weer 

olifanten, bloemen en vlinders op 

de zegels. Het land was vele tiental-

len jaren afgezonderd van de bui-

tenwereld, waardoor een sterke 

concentratie op het Boeddhisme en 

de Boeddhistische leer optrad. Zo 

telt het land vele duizenden pago-

des en tempels en vele miljoenen 

Boeddha beelden, zowel liggend als 

zittend en staand, vrijwel altijd ge-

heel bedekt met bladgoud. De 

Boeddhafiguren worden volgens de 

gelovigen niet aanbeden, maar al-

leen gerespecteerd, met respect 

behandeld. 

          oeddhisme 

Het Boeddhisme vindt zijn grond-

slag in de leer van Boeddha en da-

teert van vóór 500 voor Christus. 

Kernpunten in de leer van Boeddha 

zijn: alle bestaan is lijden;  verlos-

sing uit dat lijden is niet mogelijk. 

Alles wat sterft gaat over in  nieuw 

leven, zo is alles onderworpen aan 

de kringloop van wedergeboorte en 

aan die kringloop is nauwelijks te 

ontkomen. De enige manier om een 

einde te maken aan die kringloop is 

het tenietdoen van alle begeerten 

inclusief de wil om te leven; de 

mens moet zich losmaken van alles 

wat hem bindt aan het leven. Het 

doel van het bestaan is het bereiken 

van het nirwana, de toestand van 

eeuwige rust, van volmaakte inner-

lijke vrede, van vernietiging van alle 

begeerten. De mens die dat wil be-

reiken moet zich houden aan een 

aantal voorschriften, zoals niet lie-

gen, niet stelen (met als uiterste 

consequentie het delen van per-

soonlijk bezit en welvaart) zich ont-

houden van sterke drank, het be-

schermen van de ons omringende 

wereld, het beschermen van al wat 

leeft, eerbied voor alle leven, ook 

dat van mug en mier. Hiermee 

hangt de gedachte van reïncarnatie 

samen. 
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            eïncarnatie 

De reïncarnatie leert de wederge-

boorte van de ziel in een andere 

lichamelijke bestaanswijze. Na de 

dood wordt het resultaat van een 

mensenleven gemeten en bepaald; 

alle goede en alle slechte daden 

worden opgeteld en gewogen. Dat 

resultaat bepaalt of die mens in een 

hogere zijnsorde wordt herboren 

dan wel naar een relatief lager ni-

veau moet afdalen. De meeste 

christelijke theologen (met uitzon-

dering van bijvoorbeeld ds. Hans 

Stolp) vinden dat reïncarnatie in 

strijd is met de christelijke leer van 

de verrijzenis van het lichaam. 

Daarnaast pretendeert de regressie-

therapie te bewijzen, dat reïncarna-

tie wel degelijk bestaat en te bewij-

zen valt. 

In de regressietherapie blijken men-

sen (ook kinderen) dingen te weten 

(zich te herinneren) die ze nooit 

kunnen weten uit ervaringen in dit 

leven, dingen die verifieerbaar zijn 

en die ze alleen zouden kunnen 

weten uit een eventueel vorig le-

ven. Het is dan de vraag of een 

menselijke geest een korte periode 

of geruime tijd zou kunnen bestaan 

zonder stoffelijk lichaam en zich kan 

ophouden in een geestenwereld om 

na die korte of langere tijd weer in 

een stoffelijk lichaam te incarneren. 

De reïncarnatieleer beantwoordt 

deze vraag bevestigend. 

 De groep discussieerde vervolgens 

over vragen zoals: zou jij het wel of 

juist niet prettig vinden als reïncar-

natie toch zou blijken te bestaan en 

waarom?  Of: hoe groot acht je per-

soonlijk de kans dat reïncarnatie in 

een of andere vorm zou bestaan? 

En: als reïncarnatie zou blijken te 

bestaan, hoe zou je dan terug willen 

komen in een eventueel volgend 

leven? Aldus waren er veel vragen 

en gevarieerde antwoorden, maar 

in elk geval was het een boeiende 

en geanimeerde discussie. 

Henk P.J. van Bueren,     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Memoriam 
 

drs. George Johan Blom 
 

Op 26 mei j.l. is onze dierbare 

vriend George, lid van de afdeling 

Hilversum, overleden. Hij bereikte 

op enkele dagen na de 87 jarige 

leeftijd. De laatste jaren waren als 

gevolg van ziekte niet eenvoudig 

voor hem, maar zeker ook niet voor 

zijn vrouw Maria. Met name de 

laatste twee jaar vielen hen zwaar.  

 

George heeft aanvankelijk zowel 

rechten als theologie gestudeerd. 

Uiteindelijk heeft hij zijn roeping 

gevonden in de kerkelijke ambten 

van de Oud-Katholieke Kerk in Ne-

derland. Verschillende gemeenten 

heeft hij als pastoor gediend: Eg-

mond aan Zee, Krommenie, Gouda 

(en Oudewater en Schoonhoven), 

Dordrecht, Rotterdam en vanaf 

1986 Hilversum. Het Metropolitaan 

Kapittel van Utrecht koos hem tot 

kanunnik en George werd op 28 

april 1987 als zodanig geïnstalleerd. 

Ook was hij 6 jaar deken van het 

bisdom Haarlem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1994 werd het echtpaar Blom lid 

van onze afdeling en zij bezochten 

trouw de ledenbijeenkomsten. Eind 

2013 vierden wij met George en 

Maria hun 50-jarig huwelijk en het 

feit dat George 60 jaar geleden tot 

priester was gewijd. Het was een 

zeer gedenkwaardig feest waarbij 

George in een feestelijke eucharis-

tieviering nog, met zijn krachtige 

stem, de heilige consecratiewoor-

den uitsprak. De aartsbisschop ver-

zorgde de preek en de bisschoppe-

lijke zegen. In de uitvaartdienst 

hield deze, Mgr. Vercammen, ook 

de preek. 

 

Zo is een eind gekomen aan het 

gezegende aardse leven van onze 

vriend George. Hij moge zich gedra-

gen weten in de handen van de 

hemelse Vader. Onze gedachten en 

gebeden gaan nu uit naar Maria. 

 

Rin Zijlstra 
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            uropa 
 

Ik las in de krant dat het tegenwoor-

dig weer hip is om aan eindtijdver-

wachtingen te doen. Dat gaat me wat 

ver. Het einde der tijden, daar kan ik 

me altijd weinig bij voorstellen. Maar 

wel zie ik dat er een einde kan komen 

aan tijdperken, dat tijden veranderen, 

dat idealen niet meer geleefd wor-

den.  

We hebben in de ICF in het besturen-

convent gesproken over de toekomst 

van de ICF. Waar zullen we zijn over 

vijf jaar? Breder gezien, vraag ik me 

dat ook weleens af weleens af als het 

gaat om Nederland, Europa, de Wes-

terse cultuur, de aarde. 

Als ik dit schrijf meten we record-

temperaturen. De Tour de France 

raast voorbij mijn huis en de stad 

bruist van Franse vrolijkheid. Wat een 

zomer!  

Intussen verdringen de vluchtelingen 

zich voor de hekken rond Fort Europa 

of passeren ze de gaten in het hek en 

komen te voet aan in het land van 

hun dromen. Of liever gezegd, het 

land waar ze een eind hopen te ma-

ken aan de nachtmerrie die hun leven 

was geworden. Of ze verdrinken on-

derweg. 

Europa is een vreemde creatie, ont-

sproten aan een ideaal, genoemd 

naar een meisje uit de Griekse my-

thologie. Europa was De Fenicische 

prinses, die van af het strand van 

Tyrus en Sidon werd ontvoerd op de 

rug van een witte stier, een van de 

gedaantes die Zeus had aangenomen. 

De witte stier zwom naar Kreta. Daar 

werd zij de moeder van Minos, de 

legendarische koning… die in zijn 

labyrint een eng monster had ver-

stopt, half stier, half mens. Niemand 

wist hem te verslaan, want iedereen 

verdwaalde in dat labyrint. Tot The-

seus kwam en werd geholpen door 

Ariadne met haar rode draad van 

liefde. Europa is een syro-fenicische 

vrouw. Ik herinner me een verhaal 

over zo’n vrouw die Jezus aanklampt 

van wege de gezondheid van haar 

dochtertje. Die antwoordt in eerste 

instantie, dat hij is gezonden naar de 

kinderen van Israël en dat het niet 

goed is de honden te geven wat voor 

de kinderen is bedoeld. Zij antwoordt 

heel gevat: de honden mogen eten 

van de kruimels, die van de tafel van 

de kinderen vallen. Daar had Jezus 

niet van terug. Hij moest toegeven 

dat haar geloof groter was dan dat 

van menig Israëliet.  

 

 

Ik hou me niet dagelijks bezig met de 

Griekse mythologie, maar ik word er 

nu als vanzelf naartoe getrokken. Er 

ligt aan de oorsprong van ons project 

Europa een vreemd verhaal, over een 

listige ontvoering, een spannend 

avontuur en een rode draad van lief-

de. Inmiddels leeft 1 op de 3 Griekse 

kinderen in armoede en is de liefde 

voor het project Europa in Grieken-

land een zeer ambivalente zaak ge-

worden. Ze willen niet als honden 

worden opgescheept met onze krui-

meltjes zeggen ze. En vanuit hun per-

spectief gezien is dat natuurlijk lo-

gisch.  

Europa is een idee, dat gebaseerd is 

op waarden die mij dierbaar zijn. 

Waar veel mensen van de ICF zich 

mee identificeren en zich met hart en 

ziel voor hebben ingezet. Wat zal de 

toekomst brengen? Wie zullen we 

zijn? Een witte stier, die mensen van-

af vreemde kusten op zijn rug aan wal 

brengt of een monsterachtige mino-

tauros, die iedere binnendringer ver-

loren laat lopen in het labyrint waarin 

hij zich verschanst? Hoe dit allemaal 

ook afloopt, we zijn er altijd zelf bij. Ik 

doe niet zo aan eindtijdverwachtin-

gen. Ik geloof dat Gods koninkrijk 

daar is waar mensen elkaar met de 

rode draad van de liefde weten te 

redden uit hun labyrint. Daar komt in 

elk geval nooit een einde aan! 

Aline Barnhoorn 
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Ds. Gerrit Kalsbeek heeft voor zijn 

Afdeling Den Haag  I een inleiding 

gehouden na zijn  bezoek aan de Na-

tionale Conferentie van ICF Nederland 

op 25 april 2015 in Breda. Hij heeft 

zijn tekst voor Mededelingen beschik-

baar gesteld en we bieden u deze 

onverkort aan. 

 

 

           org in Christelijk perspectief. 

 

Zo luidde het thema van de Nationale 

Conferentie van de ICF in Breda (Gin-

neken) op 25 april 2015. Als ik van de 

(zeer geslaagde ) conferentie verslag 

uitbreng, dan niet door een strikte 

weergave van de referaten van de 

beide sprekers, mw. Drs. Marcia Smits 

en Prof. Dr. Jan Jans. Liever vertel ik 

wat zij naar voren hebben gebracht 

tot een eigen verhaal, een eigen im-

pressie. Op die manier kan ik – zo 

meen ik – het thema, de betekenis en 

het belang er van beter aan u voor-

leggen. 

 

1. Ik begin met een persoonlijke er-

varing, die mij -  als ik het nog niet 

wist – leerde hoe moeilijk geestelijke, 

pastorale zorg een plaats kan vinden 

in neutrale, niet confessie-gebonden 

zorginstellingen. Eens had ik in een 

van de verpleeghuizen in Den Haag, 

een niet – christelijke instelling-, een 

kerkdienst geleid op een doorde-

weekse dag. Vrijwilligers van buiten 

hadden alle mogelijke hand- en span-

diensten verricht om de dienst moge-

lijk te maken: het verzorgen van de 

liturgieën, het halen en brengen van 

de bewoners(sters) van het huis, die 

de dienst bezochten. Alles heel goed 

geregeld. Na afloop van de dienst 

kreeg ik een declaratieformulier mee 

i.v.m. de vergoeding voor het leiden 

van de dienst . Na enige tijd kreeg ik 

de vergoeding overgemaakt met een 

formulier van de instelling, waarop 

was aangegeven op grond van welke 

verrichte dienst ik deze ontving. Wat 

zou nu eenvoudiger geweest zijn om 

te vermelden: “predikant: leiden van 

een kerkdienst”. Maar laat nu net 

‘leiden van een kerkdienst’ niet onder 

de rubrieken van de verrichte dien-

sten voorkomen. Ja, hoe pas je een 

dominee dan wel in, waar breng je 

hem dan onder? U raadt het niet: als 

functieomschrijving stond op het 

formulier ter aanduiding van de 

dienst, die ik verricht had: ‘artiest’. 

Het illustreert onthullend hoe ‘gees-

telijk op pastorale zorg’, laat staan 

‘zorg in christelijk perspectief’ eigen-

lijk geen enkele plek had in de instel-

ling waarin ik de kerkdienst had ge-

leid. Geestelijke zorg werd kennelijk 

als een wezensvreemd element erva-

ren, in tegenstelling tot amusement. 

Hoe zinvol het thema van de confe-

rentie was, is zo m.i. volstrekt duide-

lijk: “Zorg in christelijk perspectief”. 

2. Om nu dat ‘christelijk perspectief’ 

wat duidelijker voor ogen te krijgen 

(of: wat ‘christelijke identiteit’ in de 

zorg zou kunnen zijn – maar wees 

voorzichtig met dat woord ‘identi-

teit’, stelden de inleiders-, doe ik een 

beroep op een bekend verhaal uit de 

Bijbel (verontschuldig mij, ik ben do-

minee): Johannes 13, het verhaal  van 

de voetwassing van Jezus, de dienst 

die Jezus aan zijn discipelen verrichtte 

aan de vooravond van zijn dood. Ik 

had ook een ander verhaal over de 

voetwassing kunnen noemen: Lucas 

8, het verhalen over een zondares die 

met haar tranen de voeten van Jezus 

nat maakte en met haar haar droog-

de en daarna deze zalfde. Het be-

hoeft m.i. nauwelijks uitleg om in te 

zien, dat in deze verhalen ’wassen 

van de voeten’ een ‘zalven van de 

voeten ’veel en veel meer betekent 

dan alleen maar wassen en verzorgen 

van een paar vuile bestofte voeten. 

Jezus drukt met zijn voetwassing uit 

hoe hij voor zijn discipelen zijn 

dienstwerk zal verrichten in zijn weg 

van door het kruis. Het gaat er niet 

alleen om dat Hij de bestofte voeten 

wast en reinigt, maar dat hij hun hele 

persoon reinigt. En als de vrouw de 

voeten van Jezus zalft, betuigt zijn 

haar dank en liefde voor hem als per-

soon. En wanneer Jezus dan zijn gast-

heer verwijt: ‘jij hebt mij de voeten 

niet gewassen’, zegt hij daarmee: ‘jij 

hebt voor mij, mijn persoon geen 

enkel respect getoond.’ 

Hoe ligt dat echte in de huidigen 

zorgverlening? Een pedicure verzorgt 

onze voeten, niet meer. Of misschien 

toch meer als hij / zij belangstelling 

voor ons toont en vraagt: “hoe gaat 

het met U?” In zorginstellingen, ver-

pleeginrichtingen worden mensen, 

die dat zelf niet meer kunnen, gewas-

sen. Wordt dan alleen iemands li-

chaam gewassen, als professioneel 

uit te voeren taak, of is er meer: res-

pect en aandacht voor de mens (de 

‘ziel’) die achter het lichaam schuil 

gaat? Mw. Marcia Smits gaf in haar 

inleiding aandacht aan dat punt. 

Soms is de werkelijkheid in verpleeg-



pag. 5,   ICF-Mededelingen, augustus 2015 

 

instellingen, dat er van aandacht voor 

de persoon die gewassen wordt geen 

plaats meer is. De tijd is te kort voor 

meer dan alleen een professionele 

handeling. Er is een strikt afgemeten 

tijd beschikbaar om iemand te was-

sen. Degene die de handeling verricht 

wordt daar op afgerekend: op een 

formulier moet ingevuld worden 

hoeveel tijd het wassen in beslag 

nam. Daarmee stuiten wij op de ‘ver-

zakelijking’ van de zorg, de ‘economi-

sering’ er van. En dat heeft dan weer 

alles te maken met de steeds maar 

oplopende zorgkosten. Juist de pro-

fessionalisering van de zorg lokt de 

verzakelijking uit. Maar is daarmee 

dan niet het Bijbels – Christelijk per-

spectief op zorg uit het zicht verdwe-

nen zoals dat o.a. spreekt uit de ge-

noemde verhalen van de voetwas-

sing? 

3. De inleiders op de conferentie 

lieten er geen twijfel over bestaan dat 

de professionaliteit in de zorg een 

basisvoorwaarde is zonder welke zorg 

niet kan bestaan. Zelf denk ik dan 

altijd aan het bekende verhaal van de 

Barmhartige Samaritaan, waarnaar 

ook bij de conferentie verwezen 

werd, maar dan ter onderbouwing 

van het christelijk perspectief in de 

zorg. Maar mag ik het verhaal aanha-

len als illustratie van de professionali-

teit in de zorg? Letten wij er op hoe-

veel professionaliteit juist de Samari-

taan ten toon spreidde toen hij de 

halfdode man aan de kant van de weg 

te hulp schoot: “Hij ging naar hem 

toe, verbond zijn wonden, goot er 

olie en wijn op en hij zette hem op 

zijn rijdier, bracht hem naar de her-

berg en verzorgde hem….”. Lucas, 

volgens kerkelijke traditie zelf arts, 

beschrijft de handelingen uitvoerig. 

Over professionaliteit gesproken? 

Zouden wij dat allemaal kunnen of 

toch liever 112 bellen? Maar hier is 

professionaliteit gedragen door de 

ontferming waarmee de Samaritaan 

bewogen was over het slacht offer 

van de overval, de mens in nood voor 

wie de Samaritaan een naaste is ge-

worden. 

4. In de inleiding van Dr. Jans kwam 

goed naar voren hoe ziekenzorg een 

belangrijk element is geweest in de 

‘Jezus-beweging’. Ziekenzorg werd 

een wezenlijk aspect van de ‘imitita-

tione Christi’, de ‘navolging van 

Christus’. Verwezen werd naar 

Matth. 25: 31 e.v.: “Voor zover jullie 

dat aan mijn minste broeders hebben 

gedaan, je ontfermen over hongeri-

gen,  dorstigen, vreemdelingen, naak-

ten, gevangenen, zieken, hebben 

jullie dat aan mij gedaan”. Een boei-

end element in de voordracht van Dr. 

Jans was, dat er in de Middeleeuwen 

‘gasthuizen’ ontstonden, in het Frans: 

‘hotel Dieu’-> hospitaal. Gastvrijheid 

wordt ook ziekenzorg en dat als uit-

vloeisel van de Jezusbeweging. Zelf 

moet ik denken aan de herberg in het 

verhaal van de Barmhartige Samari-

taan. Die herberg werd al een ‘hotel 

Dieu’. Uit het ‘hotel Dieu’ heeft zich 

(naast het hotel) ons ziekenhuis ont-

wikkeld (en het hospice), met alle 

daar aanwezige professionaliteit, 

kwaliteit en zorg, - met alle stijgende 

kosten en de ‘verzakelijking’ en ‘eco-

nomisering’. Dat probleem bleef on-

opgelost op de conferentie. 

5. Tot slot nog enkele opmerkingen over 

het mensbeeld, een christelijk mens-

beeld in de zorg. Dat punt werd door 

mw. Smits ingebracht. Een dominant 

beeld over de mens in onze samenle-

ving is de mens als een in hoge mate 

autonoom wezen, die zijn eigen keu-

zes maakt, zijn eigen beslissingen 

neemt en zelf verantwoordelijkheid 

draagt voor zijn situatie, ook voor zijn 

eigen gezondheid en welzijn. Vanuit 

deze zienswijze kan de overheid, de 

staat als verzorgingsstaat, verregaand 

terugtreden als het gaat om aandacht 

voor hulpbehoevenden. De overheid 

is hoogstens nog een vangnet voor 

mensen die zichzelf echt niet meer 

kunnen helpen. 

6.  Maar de regel is: wie hulp nodig 

heeft, moet zijn zorg zoveel mogelijk 

zelf regelen, zijn netwerken aanspre-

ken van familie, buren, bekenden. Wij 

hebben voor die gedachte de term 
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‘participatiemaatschappij’ gesmeed. 

In mijn eerste gemeente was het 

dorp nog echt een leefgemeenschap 

waar dat gold. Diaconieën organi-

seerden thuishulp en schakelden 

jonge huisvrouwen uit het dorp in. 

Tot de professionalisering van de hulp 

z’n intrede deed en jonge huisvrou-

wen niet professioneel genoeg meer 

waren. Sindsdien is de maatschappij 

in hoge mate geïndividualiseerd. De 

‘participatiegemeenschap’ van een 

dorp als hechte leefgemeenschap 

bestaat nauwelijks meer: ‘participa-

tiemaatschappij’ veronderstelt nu 

een wereld van autonome zelfredza-

me burgers. Maar klopt dat mens-

beeld, de mens als zelfstandig, zelf-

redzaam individu die zijn eigen hulp 

organiseert, met de werkelijkheid? 

Meer in overeenstemming met de 

werkelijkheid is het beeld van de 

mens als een kwetsbaar wezen, dat 

het zelf wel redt, die op hulp is aan-

gewezen. Niet de daadkrachtige Sa-

maritaan, maar de halfdode man aan 

de kant van weg. Broos, vergankelijk: 

“stof ben je en tot stof zal je weerke-

ren”. Psalm 103: “Hij, de Eeuwige, 

weet wat maaksel wij zijn, gedachtig 

dat wij stof zijn. De sterveling, zijn 

dagen zijn als het gras….”. De gelijke-

nis van de Barhartige Samaritaan 

begint met de vraag: “Wat moet ik 

doen om het eeuwige leven te beër-

ven? Mensen in de kracht van hun 

leven, ‘selfmade man’, zullen die 

vraag niet snel stellen. Wie gecon-

fronteerd wordt met eigen eindigheid 

en sterfelijkheid, kwetsbaarheid bij 

ziekte, hulpbehoevendheid zal die 

vraag eerder stellen. Maar ook de 

Samaritaan die een naaste was voor 

de halfdode aan de kant van de weg 

leverde veel van zijn autonomie in om 

een nieuwe vrijheid te herwinnen. 

Naaste zijn voor de kwetsbare me-

demens die op (onze) hulp is aange-

wezen was op de conferentie een 

belangrijk en wezenlijk aspect van 

zorg in ‘Christelijk perspectief’. In dit 

verband wijs ik even op de 

manier waarop Martin Buber 

in zijn ‘Verdeutschung der 

Schrift’ het gebod ‘hebt je 

naaste lief als jezelf’ heeft 

weergegeven: “Heb je naas-

te lief, hij is <iemand> als 

jezelf”: Zoals jezelf als 

kwetsbaar mens bent aan-

gewezen op aandacht, liefde, 

hulp, beschouw zo ook jouw 

naaste. Op de conferentie 

werd dit punt nader verwoord: ‘Aan-

dacht in de zorg voor de ervaring van 

‘contingentie’ in de situaties van ziek-

te, lijden, sterven en dood! Juist als 

mensen aanlopen tegen de laatste 

grenzen van het bestaan is zorg niet 

slechts op het lichaam gericht, im-

mers de mens is lichaam en ziel. De 

‘ziel’, het innerlijk, is vaak een ver-

waarloosd gegeven: ‘Wij zijn (niet 

meer dan) ons brein! Maar juist in de 

grenssituaties is aandacht voor de ziel 

onontbeerlijk: de ziel als het domein, 

het innerlijk domein, waar de vragen 

opkomen m.b.t. sterven en wat daar-

na komt, vragen rond ‘het  eeuwig 

leven’, hoe om te gaan met de ein-

digheid, leven na dit leven en zoveel 

meer vragen. Kenmerk van ‘zorg in 

christelijk perspectief’ is m.n. ook 

zorg die naast zorg voor het lichaam, 

zorg heeft voor de ziel: ‘ziel – zorg’ is. 

En juist de mens in zijn hulpeloos-

heid, die de laatste grens nadert, is 

een mens van God met wie wij gecon-

fronteerd worden, die deze zorg en 

aandacht juist dan nodig heeft. Te-

rugkomend op de persoonlijke erva-

ring waarmee ik begon. Er is alle re-

den voor aan die geestelijke zorg 

ruimte te geven, maar ook als er van 

zulke grenssituaties niet gesproken 

kan worden om de zorg meer op het 

lichaam is gericht: steeds hebben wij 

te maken met de mensen, die zijn als 

wijzelf, mensen die hoe dan ook ge-

kend willen worden als díe mens die 

zij zijn. 
7.  

Gerrit Kalsbeek. 
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Miep Giezeman 
Tijdens de pauze van het besturen-

convent in april, had ik Miep Gieze-

man terloops horen vertellen van 

haar studie theologie. Die had ze af-

gerond met een doctoraal examen 

praktische theologie. Het intrigeerde 

mij dat rooms katholieke vrouwen op 

latere leedtijd, vaak al na hun pensio-

nering, nog theologie gingen stude-

ren. Zo kwam ik er toe om haar te 

vragen of we er eens over konden 

praten. Over haar motieven en het 

verloop van die studie. Dat wil ze wel. 

Ik stel voor dat per telefoon te doen. 

“Nee zeg, dat vind ik echt niks. We 

kunnen toch ook gewoon elkaar zien 

bij een gesprek?” Ik kom wel naar je 

toe, beloof ik en we maken een af-

spraak bij Miep thuis in Apeldoorn.  

    In de smaakvol ingericht huiska-

mer, moderne kunst aan de muur en 

voor het raam een glasobject, zitten 

we aan de lunch voor een gesprek. Ze 

is benieuwd naar mijn vragen. Die 

heb ik niet zoveel. Miep vertelt ge-

makkelijk. Ze is opgeleid in maat-

schappelijk werk in justitieel verband 

en heeft een tijd lang  bij de  Raad 

voor de Kinderbescherming in Am-

sterdam en Den Haag gewerkt. Na 

een periode van verblijf in Denemar-

ken, verhuisd vanwege het werk van 

haar man Henk, kwam ze in het Col-

lege van de Raad voor de Kinderbe-

scherming in Zutphen en in de klach-

tencommissie van de 4 oostelijke 

Raden voor de Kinderbescherming. Zij 

vond ook haar plek in adviesraden en 

overlegorganen, besturen en politiek. 

En met de kerk had ze het helemaal 

gehad. De ontwikkelingen in de ka-

tholieke kerk in Nederland werkten 

demotiverend op haar. Van de uit-

komsten van het 2
e
 Vaticaans concilie 

en het Pastoraal Concilie in Noordwij-

kerhout viel nog maar weinig te her-

kennen. En toen kwam de gedachte: 

ik ga me er eens in verdiepen. 

Miep belt de Universiteit van Utrecht. 

Na enig heen en weer gepraat over 

wat ze precies wil, wordt ze verwezen 

naar de Katholieke Theologische Uni-

versiteit Utrecht. “Daar hebben ze 

ook een Vrije Studie richting”. Dat 

lijkt haar wel wat en Miep informeert 

eens verder. En zo komt ze terecht bij 

de studierichting Theologie en Sa-

menleving. De praktische theologie, 

met de inslag voor Diaconie blijkt 

precies aan te sluiten bij haar intentie 

en haar motief om zich eens verder te 

verdiepen na de verlepte kerkelijk-

heid. 

“Het was zalig!” zegt ze, ”hoe we de 

sociale kant van het geloof en de 

kerkelijke praxis leerden kennen. Dat 

sloot zo goed aan bij de sociologische 

kant van mijn eerste opleiding en 

mijn leven in de onderzoeksituaties 

van de Raad voor de Kinderbescher-

ming en het bestuur van de Sociaal 

Pedagogische Dienst. Ik heb er van 

genoten. Het Theologisch Practicum 

heb ik gevolgd in Utrecht bij het Seni-

oren Pastoraat. Prof. Jozef Wissink 

was toen één van mijn begeleiders. 

Eigenlijk had ik geen zin om een scrip-

tie te maken. Mijn kinderen hebben 

me aangespoord  om verder te gaan. 

Ik had ook altijd tegen hen gezegd dat 

ze moesten afmaken waar ze aan 

begonnen waren! Uiteindelijk heb ik 

een praktijk onderzoek gedaan  met 

de vereiste theologische reflectie 

vanuit literatuur. Mijn begeleiders 

waren Dr. Roger Weverbergh en Prof. 

Jozef Wissink. De titel van mijn scrip-

tie was “Organisatievormen en Pasto-

raat ten behoeve van Senioren. Een 

vergelijkende studie in Utrecht en 

Apeldoorn.” Daarbij heb ik gebruik 

gemaakt van drie informatiebronnen: 

schriftelijke informatie, participeren-

de observatie en diepte-interviews. Ik 

heb er veel van geleerd en veel van 

genoten”.  . 

Miep is sinds de jaren negentig lid 

van ICF afdeling Apeldoorn en sinds 

enkele jaren ook voorzitter. Ze waar-

deert zeer de oecumenische open-

heid en breedheid aan opleidingen en 

oriëntatie van de leden. En Miep 

houdt er van dat de onderwerpen die 

besproken worden toch ook gerela-

teerd zijn aan de ethische of christe-

lijk/joodse kant van ICF. “Gewoon 

een leuk reisverslag naar een ver 

land, dat vind ik te weinig met de ICF 

doelstelling te maken hebben”. En 

heel bijzonder: wij hebben een lid van 

de joodse gemeenschap, Prof Van 

Praag, in de gelederen. “Uit respect 

voor hem en zijn echtgenote, veran-

deren we ook niet van vrijdagmiddag 

naar vrijdagavond, wat sommige le-

den wel eens hebben voorgesteld. 

Dan zouden zij niet meer kunnen 

komen, vanwege de aanvang van de 

sabbat”. Zo hebben we steeds res-

pect en ruimte voor elkaar. Echt ICF, 

denk ik dan. 

Henk Berflo 

 

 

Met grote voldoening speldde onze 

voorzitter het ICF speldje op het colbert 

van Henk Berflo; de versierselen voor 

zijn grote verdiensten, jarenlange inzet, 

zijn wijsheid, trouw en zijn waardevolle 

de adviezen. 

 

Zo verdiend! 

Henk, namens ons 

allen: zeer bedankt! 
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   abeschouwing  

   ationale Conferentie 
 

De afdeling Breda kijkt met voldoe-

ning terug op de Nationale Confe-

rentie, waarvan zij dit jaar de orga-

nisatie voor haar rekening had ge-

nomen. Wederom was gekozen 

voor de accommodatie Mariendal 

van de PKN-gemeente Ginneken, 

gelegen aan het begin van het 

Markdal in Breda. Een eenvoudige, 

maar goede accommodatie met een 

prima logistiek, waardoor de confe-

rentie soepel kon verlopen. 

Het thema van de conferentie is een 

schot in de roos gebleken, gezien de 

uitgebreide en zeer geanimeerde 

discussie en gedachtewisseling na 

de lunchpauze. De meer dan boei-

ende voordrachten van de twee 

inleiders hadden dan ook genoeg 

gespreksstof opgeleverd. 

   Het thema zorg en zorgsector 

blijft nu al enkele jaren een hoogst 

actueel onderwerp in onze samen-

leving. Het is vooralsnog niet uit de 

media weg te branden. De Bredase 

afdeling kwam op dit thema, toen in 

een van haar bijeenkomsten in 

2013/2014 de inaugurale rede ter 

sprake kwam van prof. Dr. Annelies 

van Heijst, hoogleraar zorgethiek en 

caritas aan de Universiteit van Til-

burg. Zij is een van de grote gang-

makers in Nederland in het nieuwe 

denken over menslievende zorg en 

de implicaties daarvan voor de pro-

fessionaliteit van en in de zorgver-

lening.   

Beide inleiders — Drs. Marcia Smits, 

stafmedewerkster van de christelij-

ke vereniging voor zorgaanbieders 

Reliëf, en Dr. Jan Jans, hoofddocent 

ethiek aan de Universiteit van Til-

burg — baseerden zich op het werk 

van Prof. Van Heijst en werkten 

haar denkbeelden verder uit aan de 

hand van hun praktijkervaringen. 

Kort samengevat betoogde mevr. 

Smits dat de huidige ontwikkelingen 

in de zorgverlening zeker kansen 

bieden op een goede zorg in de 

toekomst, mits niet bezuinigingen 

begin en einde vormen van het ac-

tuele ontwikkelingsproces. Jan Jans 

schetste als grote lijn dat de zorg-

verlening ooit begonnen is als een 

zich ontfermen over de zorgbehoe-

vende medemens; zich daarna pro-

fessionaliseerde door lichaam en 

ziel uit elkaar te halen en zich alleen 

nog maar te bekommeren om het 

lichaam (cure) en de ziel veronacht-

zaamde (care); en dat die twee 

weer bij elkaar moeten komen in 

een holistische benadering, wil er 

weer sprake zijn van een menselijke 

en menslievende zorg.  Ziekenhui-

zen zijn geen gezondheidsfabrieken 

die tegen zo laag mogelijke kosten 

weer gezonde mensen produceren, 

zo hekelde hij het hedendaagse 

denken van zorgverzekeraars en 

geestverwanten. 

Zorg in christelijke perspectief is 

een zorg, waarin de zorgverlener 

zich met zijn vakbekwaamheid de 

naaste toont van de zorgbehoeven-

de; waar dus cure en care hand in 

hand gaan.  Met dat gedachtegoed 

konden de deelnemers geïnspireerd 

huiswaarts keren.  Voor een relatief 

nieuw lid van de afdeling Breda, 

voor wie het zijn eerste Nationale 

Conferentie was, is het in elk geval 

een ervaring geweest om ook de 

toekomstige Nationale Conferenties 

te gaan bezoeken. 
 

Jan Bouwmans 


