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Religie en natuur  

         n de Bijbelse verhalen over 

         het begin komen hemel en 

         aarde tot stand door Goddelijke 

         Hand, of goddelijke handen – 

soms wordt er in het meervoud over 

God gesproken; Gods geest zweefde 

over de wateren. Licht, duisternis, 

zee, het land met zaaddragende 

gewassen en bomen, de zon en de 

maan, dieren in het water, in de lucht 

en op het land en tenslotte de mens, 

dit alles ontstaat door Gods toedoen. 

Zowel in Jodendom en Christendom 

als  Islam is dit Godsbesef in gezag-

hebbende theologische literatuur 

aanwezig. In deze religies is de natuur 

via een transcendente God in een 

‘middellijk’ verband - nauw met de 

mens verbonden.  

 

Ook de Veda’s, de oude heilige 

geschriften van het Hindoeïsme1) 

getuigen van de goddelijke oorsprong 

van de natuur. Het natuurlijke leven 

wordt ervaren als vol met machten en 

krachten die de loop der dingen 

beheersen. De levensinstelling van de 

vedische mens is diep doordrongen 

van de noodzaak een gunstige 

houding van de machten achter de 

zich manifesterende werkelijkheid op 

te roepen. De religieuze relatie met 

de goddelijke natuur wordt hier via 

Brahmanen bemiddeld. Deze pries-

ters vertegenwoordigen de hoogste 

priesterkaste en zijn gespecialiseerde 

offerdeskundigen. Een complex van 

riten, die veel deskundige voorbe-

reiding vergde, vormden in een 

landelijke samenleving een zekere 

garantie tegen de willekeur van de 

elementaire machten, waarvan men 

afhankelijk was voor het lukken van 

oogst, voor vruchtbaarheid en voor-

spoed.  

Heilig geschriften 

 In deze offer-cultuur was er geen 

sprake van een bange smekeling, 

maar van wederzijdse 

afhankelijkheid. De welwillende 

medewerking van de elementen en 

kosmische krachten werden geacht 

verkregen te worden, wanneer met 

offers, prijzende woorden en 

magische handelingen gewerkt werd 

aan de instandhouding van diezelfde 

magische machten. Deze heilzame 

machten hadden de genereuze gaven 

en lofprijzingen van de mensen nodig 

voor hun voortbestaan.  

 

In natuurgodsdiensten is er - in 

tegenstelling tot de drie religies van 

het boek - sprake van een direct en 

onmiddellijk verband tussen de 

natuur en de goddelijke dimensie. 

Dieren maar ook rivieren, Nijl en 

Ganges, bergen, bomen en natuur-

verschijnselen als bliksem, onweer en 

overstromingen krijgen zelf een 

goddelijke status. De Egyptische my-

thologie kenmerkt zich door een 

verwarrende grote verzameling van 

goden, die allen een hechte relatie 

onderhouden met natuurver-

schijnselen. De oude Egyptenaren 

kenden hierbij een immanente 

goddelijkheid. Het goddelijke was 

altijd en overal aanwezig, in iedere 

natuurkracht, bovennatuurlijke 

kracht, elke wetmatigheid, zoals de 

jaarlijkse overstroming van de Nijl, en 

in ieder facet van de kosmos.  

Zo werd de scarabee, een speciale 

mestkever, als een heilig dier 

beschouwd. Vanwege zijn vermeen-

de vermogen spontaan uit mest van 

kamelen en paarden te ontstaan, was 

hij de vertegenwoordiger van de 

cirkelgang van het leven. Deze mest-

kevers verzamelen mest waarin veel 

onverteerde resten zitten om daar 

een bal ter grootte van een tennisbal 

van te draaien. De Egyptenaren 

hadden geen idee dat de scarabee 

zijn eieren legt in die mestbal en dat 

de larve ervan verpopt en uitkomt als 

een kevertje. Aan de gedachte dat de 

kevers spontaan uit mestballen 

ontstonden, dankt de scarabee zijn 

status als ‘heilige pillendraaier, die 

leven schept’. In die heilige status is 

hij verbonden met Chepri, de god van 

de opgaande zon, die als het ware 

iedere dag opnieuw de zon schiep.  

 

 MEDEDELINGEN 
      ICF NEDERLAND 

  
 INTERNATIONAL CHRISTIAN FELLOWSHIP   

 jaargang 61, nr. 2                  juli 2016 



pag. 2,   ICF-Mededelingen, juli 2016 

 

Voor de relatie tussen religie en 

natuur en religie speelt de 

transcendentie2) of immanentie3) 

van God een belangrijke rol.  

 

Het is een religieus mens niet vreemd, 

om geloof te hechten aan wat zintuig-

lijk waar te nemen is. Ook in het 

Christendom evenals in het 

Jodendom en de Islam – die allen 

bovenal een transcendente God 

kennen, die alles overstijgt – ziet de 

gelovige in de ‘Hand van God’ ook een 

immanent aspect van God - als het 

ware op de rug gezien. In vooral 

bovennatuurlijke verschijnselen, 

zoals in de brandende braambos of de 

tien plagen die de farao en het land 

van Egypte teisterden, om de 

Hebreeërs uit de slavernij te 

bevrijden, lijkt er een immanente 

kant van God binnen te sluipen in 

deze religies. Ook in het Europa van 

de middeleeuwen ontstonden in 

moeilijke tijden aparte bededagen 

zoals de quatertemperdagen4) en de 

kruisdagen5) voor seculiere omstan-

digheden zoals, oorlog, honger en 

rampen. Na de reformatie in de 16e 

eeuw werd dit gebruik door 

reformatorische kerken overgeno-

men. De tweede woensdag in maart 

was de Biddag voor Gewas en Arbeid, 

de eerste woensdag van november 

Dankdag voor Gewas en Arbeid.  

 

In het Oude Testamentische bedient 

een transcendente God zich wèl van 

de natuur, maar IS niet de natuur, Hij 

staat erboven. Zoals in Jozua 10:12-14 

“Zon, sta stil te Gibeon en jij, maan, in 

het dal van Ajjalon. En de zon stond 

stil en de maan bleef staan”. 

 

In het Nieuwe Testament bedient 

Jezus zich, als zoon van God, van 

bovennatuurlijke verschijnselen: een 

wonderbare visvangst, een 

wonderbare broodvermenigvuldi-

ging en Hij loopt over het water van 

het meer van Galilea. Het gaat hierbij 

om een voor ingewijden bekende 

literaire, symbolische en betekenis-

gevende verteltrant, die de transcen-

dente almacht van God onder 

woorden brengt en onderstreept. 

God is niet gebonden aan de wetten 

van de natuur en openbaart zich in 

Jezus in Zijn bovennatuurlijke natuur.  

In het zonnelied van Franciscus zijn 

natuurverschijnselen een loflied op 

de natuur verwijzend naar Gods 

transcendente majesteit: 

‘ ...geen mens is waardig uw naam te 

noemen…’ 

deel Zonnelied 

 De natuur zon, maan, wind, water en 

vuur zijn als broers en zusters 

medeschepselen van de mens. 

Moeder aarde is onze zuster en niet 

zoals in het paganisme ‘de moeder’ 

zonder meer.  

 

Guido Gezelle beschrijft poëtisch 

‘slootschrijverkes’, dat net als de 

scarabee ook een kevertje is. Zij 

wijzen ons – enigszins vermanend - 

als klerken van God met een 

‘immanente beeldspraak’ op Gods 

transcendente naam, die we niet 

kunnen lezen: 
 

O krinklende winklende waterding, 

Met 't zwarte kabotseken aan, 

……………… 

Wij schrijven, en kunt gij die lesse 

toch 

Niet lezen, en zijt gij zoo bot? 

Wij schrijven, herschrijven en 

schrijven nog,  

den heiligen Name van God. 
 

Guido Gezelle, 1857 

Zijn wij zo bot dat we Gods naam niet 

kunnen lezen? Mag een alles en 

iedereen overstijgende God naam 

noch beeld hebben? Is een God die 

taal en zintuigen transcendeert niet al 

te afstandelijk? In ‘Als de ziele luistert’ 

vraagt de dichter de ziel te laten 

luisteren, om die alles transcen-

derende God dichterbij te brengen. 
 

Als de ziele luistert, 

spreekt het al een taal dat leeft 

‘t lijzigste gefluister 

ook een taal en teeken heeft: 

blâren van de boomen 

kouten met malkaar gezwind, 

baren in de stromen 

klappen luide en welgezind, 

wind en wee en wolken 

wegelen van Gods heiligen voet, 

talen en vertolken 

‘t diep gedoken Woord zoo zoet 

als de ziele luistert! 

 
Guido Gezelle 

 De Belgische priester-dichter 

beweegt zich zo in een poëtische 

taalspel op theologisch terrein in een 

spanningsveld tussen een scrupuleus 

transcendent en immanent Gods-

besef6). In een transcendent gods-

besef speelt de natuur een spirituele 

rol, terwijl de natuur bij een im-

manent godsbeeld een alles 

bepalende positie in het dagelijks 

leven krijgt.  

 

Deze religieuze levenslogica is de 

moderne wetenschap vreemd.  
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In de renaissance die na de 

middeleeuwen in de 15e eeuw haar 

hoogtepunt bereikte, werden veel 

oude, traditioneel christelijke 

waarden in twijfel getrokken. Een 

nieuwe seculiere levenssfeer, die zich 

aan het religieuze onttrok, brak het 

eerst door in de kunsten en de 

letteren. Het was René Descartes, die 

met de zijn ‘methodische twijfel’ een 

nieuw tijdperk introduceerde, dat 

zich kenmerkte door rationaliteit.  

Zijn ‘Cogito ergo sum’, ik denk na, dus 

ik besta van Descartes betekende een 

radicale omwenteling en luidde 

natuurwetenschappelijke benadering 

in. In een verbeten strijd tussen het 

gezaghebbende Rome van die dagen 

en het nieuwe elan van zelfstandig 

onderzoekende geesten werd Galileo 

Galilei verketterd vanwege de 

aantasting van het door de eeuwen 

heen als juist geaccepteerde 

geocentrische wereldbeeld. De 

Bijbelse tekst van Jozua: 10,12 liet er 

geen twijfel over bestaan dat de 

aarde het middelpunt van de 

schepping was. Maar schepping 

maakte plaats voor natuur. Met die 

nieuwe visie op natuur, kantelde de 

impact die religie steeds had op de 

manier waarop er met de natuur 

omgegaan werd. De ‘schepping’ werd 

vanaf nu gezien als een autonoom 

mechanisch systeem, een uurwerk 

dat God wel in werking had gezet, 

maar waarmee Hij zich verder niet 

bemoeide. De nieuwe rationele 

methode van de natuurwe-tenschap 

zou de wetmatigheden van die natuur 

ontdekken en haar gehei-men 

ontsluieren; de natuur werd 

‘onttoverd’ volgens Max Weber. 

 

In de evolutietheorie van Charles 

Darwin was geen plaats voor een 

‘scheppingsverhaal’. Genesis kon nog 

niet gelezen worden als een 

tijdsgebonden verhalende onder-

bouwing over Het Begin. Maar ook 

voor de exegese, de Bijbeluitleg, 

stond de tijd niet stil. In de 18e eeuw 

ontstond de historisch-kritische 

exegese. Deze school ziet de Bijbel als 

een boek met een menselijke 

ontstaansgeschiedenis die historisch 

bepaald is. 

 

Ellen van Wolde, sinds 2009 

hoogleraar Exegese Oude Testament 

en Bronteksten Jodendom aan de 

Radboud Universiteit beweert dat in 

de discussie tussen creationisten en 

evolutionisten het Bijbelse schep-

pingsverhaal niet zorgvuldig gelezen 

wordt of zelfs helemaal niet. In 

‘TERUG naar het begin7) legt zij uit 

waarom Genesis 1,1 niet gaat over 

Gods schepping van hemel en aarde. 

Bij een genuanceerde lezing is er geen 

sprake van een ‘schepping’, een 

‘schepping uit het niets’ of ‘een 

schepping uit chaos’. Zij vertaalt de 

verzen 1-3 met: 

 

In het begin waarop God de hemel en 

de aarde scheidde, en de aarde 

ongegrond was en zonder funda-

ment, en duisternis over de diepte lag, 

en Gods adem zwevende was over de 

wateren, sprak God: ‘Er zij licht’. 

 

Met andere woorden: de hemel en de 

aarde was er vanzelfzwijgend al, 

voordat God die scheidde. Zo 

verschijnt er een transcendente God, 

die ordenend optreedt, opdat de 

aarde bewoonbaar is. Hij draagt de 

mens op om alles wat leeft te 

beheersen, te beheren, behoeden 

(dat is iets anders dan uitbuiten). 

Hierop gaat het rentmeesterschap 

terug.  

 

In de nieuwe seculiere levens-

houding, waarin de ‘wetenschap’ een 

steeds gezaghebbender positie in 

gaat nemen wordt aanvankelijk de 

‘onttoverde’ natuur vooral geëx-

ploreerd, maar al snel meer en meer 

geëxploiteerd.  

 

Nu in de 21ste eeuw is het denken over 

de natuur serieus veranderd. De 

boodschap van het rentmees-

terschap blijkt onverminderd van 

kracht, maar het jasje waarin die 

boodschap verpakt is lijkt sleets. We 

kunnen God niet meer alleen verant-

woordelijk houden voor Zijn 

Schepping. Ook kennen we de valkuil 

van het aanmatigende brein. De 

absolute dominantie van de ratio, die 

Descartes voorstond werd, in zijn 

eigen tijd door zijn landgenoot Blaise 

Pascal al weerstreden met de 

uitspraak: ‘het hart heeft z’n redenen 

die de rede niet kent’. De afstandelijke 

houding tegenover natuur roept 

onverschilligheid op, een fysieke 

natuurbeleving roept emotioneel een 

verbondenheid op. Zich verbonden 

voelen met de natuur is geen nieuw 

inzicht, net zo min als het gevoel wat 

goed en slecht is voor het 

voortbestaan van mens en natuur. De 

urgentie ervan lijkt wel nieuw. Het 

milieu, natuur-bescherming, natuur-

behoud staan hoog op de inter-

nationale politieke agenda, water-

beheer, het onderhouden van bio-

diversiteit en de bestudering van 

ecosystemen zijn van levensbelang. 

 

In het zogenoemde tweede schep-

pingsverhaal, dat bekend staat als de 

zondeval, ontvangt de mens - door te 

eten van de ‘boom van kennis van 

goed en kwaad’ - een goddelijk 

voorrecht, namelijk onbeperkte 

kennis of macht, of zedelijke 

autonomie: zelf uit kunnen maken 

wat goed en kwaad is. In zijn 

goedheid had God de mens hiervoor 

willen behoeden, want nu kan de 

Descartes 
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mens ongelukkig worden door kwaad 

te doen, door zijn omgeving en de 

natuur waarin hij leeft te schaden. 

Het is nu aan de mens zelf om moreel 

juist te handelen in de natuur. Wat 

voorheen de zondeval genoemd werd 

voor de mens, heet nu autonomie. 

Wat vroeger rentmeesterschap was, 

is nu lijfsbehoud geworden. 

 

Binnen het domein van de gods-

dienstwetenschappen wordt de 

verbinding van religie en natuur, of 

andersom, van natuur en religie vaak 

verbonden met vroeger tijden en 

verre volken. In de huidige tijd blijkt 

dat de studie van die samenhang 

inzichten geeft in het ontstaan van 

religieuze concepten en praktijken. 

De natuur wordt tegenwoordig 

algemeen herkend als een vitale bron 

van zingeving, schoonheid en welzijn. 

Natuur en religie inspireren elkaar 

wederkerig in opvattingen waar het 

uiteindelijk om gaat, juist nu religie en 

natuurbeleving aan voortdurende 

verandering, functie en duiding 

onderhevig is. Dat religie zich van een 

andere taal bedient dan de 

natuurwetenschap vormt geen 

belemmering in de ontdekking van de 

betekenis ervan voor menselijk 

welzijn. Door de verantwoorde keu-

ze tussen wat moreel goed en kwaad 

is, hoeven religies, geest- en natuur-

wetenschappen geen onderling 

strijdende partijen te zijn, maar 

overlappen zij elkaar en kunnen zij 

elkaar aanvullen op het gebied van 

‘ultieme concerns’.  

 

Lezing ICF – 12 mei 2013 

 

Henny Hoedemaker, afd. Breda. 

 

Noten: 
1) Nugteren, Albertina, 1992, 

Hindoeïsme, heden en verleden, uitg. 

A. Nugteren en Garant Uitgevers N.V. 

 
2) Onder transcendentie (overstijg-

ing) wordt verstaan de eigenschap 

van God of goden dat Hij (dan wel Zij 

of zij) zich onderscheidt/onderschei-

den van de schepping. We vinden dit 

o.a. in het theïsme en het poly-

theïsme. 
 

3) In tegenstelling tot transcendentie 

is immanentie: God is onlosmakelijk 

aan schepping verbonden. Dit vinden 

we in sommige stromingen van het 

Hindoeïsme, bij de stoïcijnen en bij 

Spinoza - we spreken dan van 

pantheïsme.  
 

4) Bepaalde woensdagen, donder-

dagen en vrijdagen als dagen van 

gebed (en boete) met betrekking tot 

de oogst werden al vroegtijdig 

verbonden met het begin van elk van 

de vier jaargetijden. Omwille van 

deze vier tijden (quattuor tempora) 

kregen deze dagen de benaming 

quatertemperdagen. Het ontstaan 

van de quatertemperdagen heeft 

men wel eens willen verklaren door 

een kerstening van heidense feesten, 

waarbij de goden werden aange-

roepen voor de vruchtbaarheid van 

de aarde. 
 

5) De kruisdagen zijn in de Katholiek 

Kerk de maandag, dinsdag en 

woensdag voor Hemelvaartsdag. 

Deze dagen vormen samen met 25 

april, het feest van de Evangelist 

Marcus, dagen waarop men met een 

bidprocessie en litanie smeekt om 

zegen over de vruchten van de aarde. 
 

6)  In het Christelijk geloof is er sprake 

van zowel immanente als trans-

cendente eigenschappen van God. 

Wanneer gezegd wordt dat Hij het is 

die Zijn schepping onderhoudt, 

betekent dit, dat de schepping zonder 

Hem niet kan bestaan. God heeft dus 

immanente eigenschappen. God is 

echter ook transcendent. Hij maakt 

geen deel uit van de schepping. Zijn 

heerlijkheid gaat ver boven de 

schepping uit.  
7) Wolde, Ellen van, 2009, Terug naar 

het begin, uitg. Valkhof pers 

 

 

 

 

Nationale 

Conferentie 2016 
zaterdag 24 september 

  

De ICF-afdeling ’s-Hertogenbosch 

nodigt ons van harte uit, voor de 

Nationale Conferentie 2016.  

Dit jaar gedenken wij de 500ste 

sterfdag van de schilder Jheronimus 

Bosch. De Nationale Conferentie 

staat daarom in het teken van Jeroen 

Bosch. In zijn schilderijen roept Bosch 

de toeschouwer op om zich te 

bezinnen op de keuzes die hij/zij 

maakt. Aan het einde van de 

middeleeuwen waren er grote 

veranderingen gaande. De oude 

kaders verdwenen, de bronnen van 

ons bestaan werden opnieuw 

gezocht, en de nieuwe tijd vroeg om 

nieuwe keuzes op het gebied van de 

moraal. Ook wij leven in zo’n periode 

van snelle veranderingen, waardoor 

ook wij worden gedwongen ons te 

bezinnen op onze keuzes.  

De vraag van deze Nationale 

Conferentie is dan ook:    

“Wat kunnen wij leren van 

Jeroen Bosch bij onze zoek-

tocht naar antwoorden op de 

morele vragen van onze tijd.”  
 

Programma: 

Vanaf 10.00 uur welkom in het 

Jheronimus Bosch Art Center, Jeroen 

Boschplein 2, 5211 ML  

in ’s-Hertogenbosch, zie ook     

www.jheronimusbosch-artcenter.nl) 

Het programma van de inleidingen 

start om 10.30 uur.  

De eerste inleider is Sophie Titulaers. 

Zij is kunsthistorica en kenner van het 

leven en het werk van Jeroen Bosch, 

en zal ons inleiden in leven en werk 

van Bosch. 

De tweede inleider is Paul van 

Tongeren. Hij is emeritus-hoogleraar 

Ethiek aan de Radbouduniversiteit 

Nijmegen. Hij zal ons helpen de 

ethische vragen van de late 

middeleeuwen en de vroeg renais-
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sance scherp te stellen en zicht te 

krijgen op onze morele vragen.  

Na de lunch volgt een rondleiding in 

het Jheronimus Bosch Art Center, en 

worden we daarna uitgedaagd onze 

conclusies te trekken.  

Tenslotte zullen wij ons dagprogram-

ma beëindigen in de Grote Kerk van 

de Protestantse Gemeente  

’s-Hertogenbosch, Kerkstraat 20. 

Daar zal om 17.00 uur een 

Bachcantate worden uitgevoerd door 

koor en orkest o.l.v. Jeroen Felix, met 

solisten die deelnamen aan het 

Internationaal Vocalisten-concours 

‘s-Hertogenbosch.  

Het einde van ons dagprogramma is 

te verwachten om 18.00 uur.  

    

Aanmelden en inschrijven kunt u tot 

1 september en vindt u op onze 

website www.icfnederland.nl of u 

leest de informatie over de dag. Het 

bedrag is € 45 per persoon. En indien 

u bij aankomst wilt betalen, bedraagt 

de bijdrage € 50.  

 

Ook nadere informatie en speciale 

dieetwensen kunt u kenbaar maken 

op het aanmeldingsformulier of u 

kunt zich richten tot Luc Batterink, 

Zevende Herven 4,  

tel. 073-6450429,  

e-mail: lucbatterink@mdohmen.nl. 

  

 

 

 

 

 

 

Komkommercolumn 
 

We hebben nog geen komkommer-

poema of -wolf, deze zomer. Wel zie 

je de gebruikelijke komkommer-

columns in het nieuws. Maar die 

worden afgewisseld met de meest 

vreselijke berichten. Er is volgens mij 

helemaal geen komkommertijd voor 

de media deze zomer. Het dagelijkse 

geweld in de Verenigde Staten tegen 

de eigen zwarte bevolking vind ik 

daarbij geloof ik nog het schokkendst. 

Maar die gewelddadigheid komt ook 

dicht bij mijn eigen leven. Een 

bekladding van een huis dicht bij mijn 

huis in een Utrechtse wijk: 'Geen 

buitenlanders, geen studenten!' Een 

liquidatie bij mij in de stad. Een 

kogelregen in een gewone 

Amsterdamse straat, waarbij zo'n 

beetje alles is geraakt behalve het te 

liquideren doelwit. En dan nog de 

dreiging van nieuwe koude oorlog. 

Wapengekletter alom, soms met 

ongeoefende schutters en schreeu-

wers langs de zijlijn. Daarbij nog de 

verwarring rond de Brexit, met de 

daaropvolgende exit van alle 

hoofdrolspelers. Destructie en ont-

wrichting alom. Soms vraag ik me af 

hoe het zover met ons heeft kunnen 

komen.  

Tegenwoordig moeten de liberalen 

opkomen voor de onderklasse, omdat 

die de gegroeide en groeiende kloof 

tussen arm en rijk, laag- en 

hoogopgeleid, niet meer pikt. De 

graaiende liberaal en de sociaal 

liberaal weten elkaar niet meer zo 

goed te vinden. 'De elite' is verdacht 

geworden, een scheldwoord bijna. 

Zoveel boze mensen. Brood en spelen 

genoeg deze zomer, maar daarmee 

redden we het niet. Ooit zal er een 

tijd komen dat dit allemaal 

bestudeerd en verklaard kan worden. 

Waar bouw je een samenleving mee 

op? Hoe doe je dat en met wie?  

De mensen willen voelen dat ze in-

vloed hebben op hun eigen leven. Dat 

ze ergens zelf baas over zijn. Ik kijk 

naar mijn eigen omgeving en zie 

allerlei buurtinitiatieven de ruimte 

krijgen. Goed voedsel, dat niet heel 

Europa of de wereld wordt 

doorgesleept, maar gewoon om de 

hoek geteeld en gefokt wordt. 

Openbare ruimtes zonder 

stoplichten, zodat de mensen 

gedwongen worden met elkaar te 

communiceren op straat, zonder 

inmenging van de overheid via 

borden en stoplichten. Momenteel zit 

ik in de herrie van de verbouwing van 

mijn buurt in die richting. Meer 

sociaal verkeer, onderlinge 

zorgzaamheid en buurtcontact, bij 

een steeds meer terugtredende 

overheid. De trend is duidelijk. Of 

daarmee de samenleving vreedzamer 

wordt weet ik niet. Dat moet nog 

blijken. Ooit zal er wel weer een weg 

gevonden worden.  

De rol van een verband als de ICF in 

dit alles is wat mij betreft vooral die 

van de onderlinge verbindingen, de 

cultuur van vriendschap en respect, 

en eerbied voor de waarden die ons 

zijn overgeleverd vanuit onze 

christelijke traditie. Die sluit anderen 

niet uit, maar in. Die rekent niet af, 

maar houdt rekening met... Zolang 

dat zo is, is het niet allemaal kommer 

en kwel.  

We gaan op weg naar onze Nationale 

Conferentie in 's Hertogenbosch. Die 

belooft mooi te worden. Jeroen 

Bosch houdt ons zijn kijk op zijn we-

reld voor. Volgens mij zijn er nogal 

wat paralellen! 
 

Aline Barnhoorn.  
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Waartoe zijn we op aarde, 

met ICF Nederland? 
 

In het Besturenconvent van 9 april 

2016 hebben alle aanwezige afde-

lingen antwoorden gegeven op deze 

vraag. Sommige afdelingen hebben er 

expliciet over gesproken, andere 

alleen in hun lokale bestuur. Besloten 

werd tot een extra vergadering van het 

Hoofdbestuur om die verschillende 

antwoorden te wegen en met een 

voorstel voor het Besturenconvent 

voor najaar 2016 te komen. 

Op 20 mei 2016 heeft het 

Hoofdbestuur een extra vergadering 

belegd in Utrecht. Hier bleek dat ieder 

toch een verschillend gevoel had 

overgehouden aan de vergadering van 

het Besturenconvent. Zo werd de 

discussie voortgezet. Besloten werd 

om in het Besturenconvent er nog 

eens over van gedachten te wisselen, 

aan de hand van een overzicht waarin 

in vier modellen de eerdere gedachten 

samengebracht zijn. Deze kunnen dan 

gemakkelijker met elkaar vergeleken 

worden. In het Besturenconvent van 

najaar 2016 kan dan de gedachte-

wisseling plaats vinden, waarna een 

stemming gehouden kan worden. 

Welk model de voorkeur heeft zal dan 

blijken uit de meeste stemmen.  

 

Model A 
Het nationale verband van 

Hoofdbestuur en Besturenconvent 

wordt opgeheven.  

Lokale groepen kunnen bestaan zolang 

die dat zelf willen en hebben andere 

groepen niet nodig. Besturenconvent 

en Nationale Conferentie zijn niet 

nodig, Mededelingen en ICFfe ook niet. 

Het Hoofdbestuur neemt de nodige 

stappen om de vereniging ICF 

Nederland te ontbinden en de website 

te beëindigen op een goed gekozen 

tijdstip. 

  

Model B1 
De huidige situatie wordt gecon-

tinueerd.  

ICF bestaat uit autonome lokale afde-

lingen.  

Deze houden onderling verband via 

Mededelingen en de Nationale Confe-

rentie. 

Het Hoofdbestuur organiseert 2 maal 

per jaar een ontmoeting van de 

besturen van de lokale afdelingen, t.w. 

het Besturenconvent. 

De taak van het Hoofdbestuur houdt 

in:  

- het bespreken van lopende zaken 

van de vereniging, vergaren van 

informatie en verzending van 

Mededelingen, opstellen, drukken en 

verzenden van de 2 jarige Ledenlijst 

van de afdelingen, bijhouden van 

mutaties van de ledenlijst, onderhoud 

van de website, versturen van 

condoleance berichten, ondersteuning 

bij communicatie en organisatie van de 

Nationale Conferentie, het voorberei-

den, notuleren, uitwerken en versprei-

den van vergaderingen van Hoofd-

bestuur en Besturenconvent en het 

opstellen en versturen van ICFfe.  

- het beheren van de penningen, 

innen van de contributie, opstellen van 

begroting en jaarcijfers, bijeenroepen 

van de kascontrolecommissie en 

afleggen van verantwoording aan het 

Besturenconvent.  

 

Model B2  
Alle huidige taken van de landelijk 

secretaris en de penningmeester blij-

ven gehandhaafd, zoals aangegeven in 

Model B1, maar het Besturenconvent 

wordt afwisselend voorgezeten door 

de afdeling, die de volgende Nationale 

Conferentie organiseert. Het Hoofdbe-

stuur in zijn huidige vorm is een te 

weidse naam voor de kleine landelijke 

werkgroep die Mededelingen, de 

website, de penningen en de ledenlijst 

beheert.  

Het Hoofdbestuur van ICF bestaat uit 

de secretaris, de adviseur en de 

penningmeester en wordt voorgeze-

ten door dezelfde voorzitter als van 

het Besturenconvent.  

Er wordt een betaalde journalist 

aangetrokken, die de plaatselijke 

afdelingen bezoekt en daarover 

interessante verhalen schrijft. De 

journalist is verantwoordelijk voor het 

informeren van de leden t.b.v. artike-

len voor Mededelingen en de Website. 

 

Model C 
Er wordt een beleidsplan gemaakt met 

een termijn om te voorkomen dat ICF 

uitdooft. 

Hierbij kan gedacht worden aan een 

periode van 5 jaar, of tot 2022 

wanneer ICF 70 jaar bestaat, 

of tot het ledental gedaald is tot 200 of 

150, of 100 of… 

of tot aantal afdelingen gedaald is tot 

7 of 5 of… 

Aan het eind van deze termijn 

wordt opnieuw antwoord gegeven op 

de vraag: Gaan we verder? En zo ja 

hoe?  

ICF bestaat tot die tijd uit autonome 

afdelingen, die echter actief onder-

steund worden door het Hoofdbe-

stuur.  

Dit hoofdbestuur bezoekt de 

afdelingen en verzamelt informatie die 

ook voor andere afdelingen van belang 

of interessant is. Besturenconvent en 

Nationale Conferentie zijn niet meer 

nodig.  Mededelingen en website des 

te meer. Dit verzorgen blijft de taak 

van het Hoofdbestuur. De naam ICF 

kan wel blijven maar de “C” hierin kan 

open geïnterpreteerd worden.   
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Verslag van het bezoek aan apotheker 

Andrea Hummelen - Ypma 

 

Op een druilerige donderdagochtend 

tref ik Andrea Hummelen aan bij de 

P&R plek van het station Bergen op 

Zoom. We hebben afgesproken bij het 

NS station. Zij dacht dat ik wel met de 

trein zou komen, en ik dacht dat van 

haar. Bergen op Zoom ligt ongeveer 

midden tussen haar woonplaats en de 

mijne. We lopen door het station heen 

en zien dat er tegenover een brasserie 

is met licht aan. We lopen er op af en 

gaan naar binnen. We kijken of er plek 

is waar we rustig kunnen zitten praten 

zonder echt gestoord te worden of 

anderen te storen. Een redelijk 

afgeschermde zijruimte lijkt ons wel 

geschikt. Maar dat blijkt de 

‘rookruimte’ te zijn. Een man die net 

een ‘sjekkie’ draait zegt dat hij daar 

straks gaat zitten paffen. We vinden 

een plek helemaal opzij, bij het raam. 

We bestellen cappuccino.   

Andrea Hummelen is opgeleid als 

apotheker en heeft een eigen 

apotheek gehad. Zij is op latere leeftijd 

theologie gaan studeren. Vlak voor het 

jaar 2000 is ze lid geworden van ICF afd 

Midden Zeeland. Op dit moment is ze 

ook voorzitter van deze afdeling, 

terwijl haar echtgenoot Remmelt 

penningmeester is. Op het halfjaar-

lijkse Besturenconvent komen ze dus 

samen om de afdeling te vertegen-

woordigen. Ik ken Andrea al van ver 

vóór 2000 als lid van de toenmalige 

beleidscommissie oecumene van het 

bisdom Breda en ik ben benieuwd naar 

haar motieven van toen om theologie 

te gaan studeren en wat ze ermee 

gedaan heeft.  

“Mijn eerste theologiecolleges volgde 

ik in het TPC (Theologisch en Pastoraal 

Centrum) in Antwerpen. Gedurende 

zes jaar reisde ik ieder maandag-

morgen naar Antwerpen. Dat was voor 

mij een geweldige aanvulling en 

afleiding bij mijn werk als apotheker. 

Met een aantal andere mensen 

konden we daar blijven eten en dat gaf 

interessante gesprekken. 

Vanuit het TPC werden ook bezinnings-

weken georganiseerd waar ik ook aan 

deelnam, bijvoorbeeld over Teresa van 

Avila, Elisabeth van Thüringen. 

Toen ik mijn apotheek verkocht had, 

was het eigenlijk een logische stap om 

theologie te gaan studeren. Omwille 

van de concrete beroepsgerichtheid 

heb ik toen gekozen voor een HBO 

opleiding, de Fontys Hogeschool in 

Tilburg. Ik wilde met al die studie iets 

gaan doen voor andere mensen. De 

hoofdrichting was Theologie en 

Levensbeschouwing. Ik was ook al lid 

van de Raad van Kerken in Zeeland en 

wilde gewoon ook meer inhoudelijk 

mee kunnen denken”. 

 “Theologie studie was een genoegen, 

zegt ze. Achteraf had ik wellicht ook 

wel de universitaire studie kunnen 

doen, maar toen dacht ik dat dit 

misschien te hoog gegrepen was. Nu 

studeer ik nog wel Hebreeuws. Dat 

leerde ik van Cees Verdegaal in Tilburg. 

Tegenwoordig doe ik dat nog via 

internet. Het geeft me veel plezier”. 

Na afronding van deze studie heeft 

Andrea ook gesolliciteerd naar een 

part time functie in het pastoraat. Die 

kwam in West Brabant in een breder 

samenwerkingsverband van parochies 

die naar een fusie moesten toe-

groeien. Maar na anderhalf jaar was ze 

te vaak tegen een klerikale muur 

opgelopen. Andrea nam ontslag. Nu is 

ze nog wel vrijwilligster in haar eigen 

parochie in Zeeland. “Het heeft wel 

pijn gedaan zo afscheid te moeten 

nemen. Maar ik heb geen wrok. Het is 

misschien wel freudiaans om het maar 

gewoon te vergeten”.  

We praten nog wat door over de kerk 

als zodanig en de huidige paus die wel 

heel inspirerend met mensen omgaat. 

“Wellicht omdat ik in Limburg 

opgroeide was het bij de kerk horen 

voor mij heel vanzelfsprekend. Naar de 

kerk gaan op zondag heb ik nooit als 

een probleem ervaren. Over religie 

praten en ervaringen daarover 

uitwisselen vind ik inspirerend en 

boeiend. Of God bestaat is voor mij 

geen vraag. Veel meer: Hoe ga je om 

met zijn aanwezigheid? Wat heeft dat 

te maken met je manier van leven? 

Hoe belangrijk is het gebed daarbij?”.  

En we praten nog wat over de 

Oecumenische Beweging waar haast 

geen beweging meer in zit. En over de 

afdeling Midden Zeeland die ook wel 

vergrijst, maar wel jaarlijks een 

uitwisseling heeft met Bergen op Zoom 

en ook wel sprekers van buiten de 

eigen afdeling aantrekt. 

Na een laatste glas cola lopen we terug 

naar de parkeerplaats. Daar nemen we 

hartelijk afscheid om weer onze eigen 

terugweg te nemen. 

 

Verslag: Henk Berflo 

 

 

 

 

 

Kopij voor Mededelingen graag 
naar het e-mailadres van  
drs. W. H. J. M. Berflo (Henk) 
h.berflo@hotmail.com, ook 
voor overleg (tel. 0161412998) 
over een eventuele bijdrage. 
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J.N. Feitsma, Cliostraat 28-1  
1077 KH Amsterdam,  
tel. 020-6797033  
e-mail: j.n.feitsma@online.nl 
website: www.icfnederland.nl 


