
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten geleide, 

In het Hoofdbestuur is de vergadering van het Besturen Convent op 9 april 2016 in Utrecht voorbereid. Het belang-

rijkste agendapunt zal de bespreking zijn van de toekomst van de ICF Nederland en de afdelingen. Hiertoe is vorig 

jaar al een gespreksnotitie verschenen, die in diverse afdelingen besproken is. In de uitgaven van Mededelingen in 

april vorig jaar deed Henk Berflo al een heldere aanzet. Daarvan zijn ook verslagen opgestuurd naar de secretaris. 

Het hoofdbestuur heeft ingestemd met het voorstel om alle betreffende teksten, vergaderverslagen en andere 

bijdragen op te nemen in Mededelingen. Op deze manier kan elk lid nog eens zien en lezen wat elders gedacht 

wordt over dit onderwerp en kan elke afdeling wellicht nog een keer intern van gedachten wisselen. De afgevaar-

digden naar het Besturen Convent kunnen dan die mening(en) inbrengen in de discussie. Het hoofdbestuur hoopt 

dat met deze procedure en op deze manier te gelegener tijd een goede beslissing genomen zal worden. Vandaar de 

overwegingen van diverse afdelingen bij de vraag: 

“Waartoe zijn we op aarde, met ICF?” 
 

et hoofdbestuur van ICF 

Nederland heeft gevraagd 

om in het komende Besturenconvent 

met een visie van de afdeling Breda 

te kunnen komen over de toekomst 

van ICF Nederland, zeg tot en met 

2020.  

In de vergadering van 7 januari 2016 

hebben we een korte tijd van gedach-

ten gewisseld over deze vraag. Er 

werden verschillende uitgangspunten 

ingenomen van waaruit een visie 

werd uitgesproken. 

 
Als het uitgangspunt is bij de oor-

spronkelijke directe bedoeling van de 

stichter Abraham Vereide te blijven,  

- christenen uit diverse kerken bij 

elkaar brengen die hun maatschappe-

lijke verantwoordelijkheid als leaders 

in de samenleving willen vorm geven 

- dan moeten we voldoende christe-

nen vinden om bij ICF betrokken te 

willen zijn. Dus actief werven bij kerk-

leden. 

Als we zien dat de L van Leadership 

in  de zeventiger jaren van 20
ste

 

eeuw is gewijzigd in de F van Fel-

lowship, dan is dat al een eerste 

wijziging in de oorspronkelijke 

doelstelling. De kameraadschap en 

vriendschap in de afdelingen is 

soms van meer belang geworden 

dan de maatschappelijke verant-

woordelijkheid, ook gezien het 

aantal gepensioneerde leden in 

diverse afdelingen. De maatschap-

pelijke betrokkenheid is er niet 

minder om gebleken. 

Een eerste wijziging maakt ook een 

tweede mogelijk. De C in de naam 

kan dan ook veranderen of ruimer 

worden geïnterpreteerd. Je kunt 

dan ook denken aan niet-

christenen, maar wel religieus ge-

motiveerde mensen, - joods of 

islamitisch of anderszins - die in hun 

maatschappelijke verantwoordelijk-

heid hun religieuze overtuigingen een 
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belangrijk rol laten spelen. Het lid-

maatschap kan dan ook open gesteld 

worden voor dergelijke mensen. Je 

kunt er dan IRF van maken, waarbij 

de R staat Religious. 
 

 (noot van Hans Peters); Dit veron-

derstelt wel dat wij bereid zijn, en in 

staat zijn, iets zinnigs te zeggen over 

die andere religies. Die bereidheid 

heb ik wel maar de kennis daarover 

ontbreekt mij dan geheel om daar in 

een discussie – anders dan de Chris-

telijke – onderbouwde en goed ge-

motiveerde debatten over aan te 

gaan. Zeker als het gaat over religies 

waarbij er van uit wordt gegaan dat 

“Het Boek” daadwerkelijk zo door De 

God of diens Boodschapper” is opge-

schreven. Daarnaast ontbreekt het 

mij geheel aan de kennis en het ver-

mogen om daarover in de ontwikke-

lingsgeschiedenis van die religies en 

de, al dan niet gewijzigde, interpreta-

ties van de voorgangers van die latere 

tijden op een goede wijze van ge-

dachten te wisselen. Wat dat betreft 

ben ik er vaker tegen aangelopen dat 

het standpunt “zo staat het er en dus 

is dat niet voor discussie vatbaar” 

aangelopen; dat geldt evenzeer voor 

de latere uitleggingen en interpreta-

ties. We zouden echter wel kunnen 

trachten daarover een interne opstart 

te maken waarbij gekende geleerden 

ons een beter inzicht over de achter-

gronden van die religies in het huidi-

ge tijdsgewricht. In een later stadium 

zou het wellicht mogelijk zijn om 

vanuit die religies ook gezaghebben-

de sprekers met die van “ons” uit te 

nodigen voor een debat/ voorlich-

tend gesprek.  

Jan van Roestel heeft mij later – per 

email - nog gewezen op die mogelijk-

heid en kwam via internet bij de Bri-

tish International Religious Fellowship 

(BIRF) die sterk gelieerd is aan de  

beweging van de Unitarians, die - ooit 

begonnen in de 17e eeuw  tegen de 

Trinitarians - als een beweging van 

vrije religiositeit en in de Angelsaksi-

sche wereld nogal verspreid is. Dat 

zou inderdaad een mogelijkheid kun-

nen zijn (zie echter ook mijn annota-

tie bij punt 3). 

De ICF is in welke vorm dan ook, 

nooit een service-club geweest, zoals 

Lions, Rotary, Odd Fellows, e.a. ICL/F 

is altijd een bezinningsgroep en ge-

sprekskring geweest. Dat kan/moet 

zo blijven, vonden de aanwezigen. 

De autonomie van de afdelingen is 

een groot goed en dat wil men graag 

handhaven. De landelijk structuur 

moet van beneden af – bottom up – 

opgebouwd zijn. 

Ruimte voor nog andere overwegin-

gen of argumenten… 

Het Hoofdbestuur heeft ook geuit 

zich grote zorgen te maken over het 

feit dat er “kennelijk” vanuit de afde-

lingen slechts een zeer geringe be-

langstelling is voor het “werken” / 

vervullen van functies in het Hoofd-

bestuur. 

Over dat feit spraken wij in eigen 

verband nog niet. Tot zover mijn op-

merkingen (H.P. 28-02-2016). 

Mij dunkt dat er een trechter te zien 

is in de beschouwing, van vasthouden 

aan het huidige idee en vorm van ICF, 

via steeds verdergaande verruiming 

van doelgroep naar een geheel an-

der/nieuw soort van beweging en 

vorm. Laat ieder er zijn/haar  licht 

maar eens over laten schijnen en 

reageren. Ik wacht jullie reacties af. 

 

Henk Berflo 

3 febr. 2016 

 

 

 

 

Beste Henk, 
 

het speelt al enige tijd in mijn hoofd 

om iets op papier te zetten over je 

vraag om ICF te hérdenken. Dat blijkt 

een echte hersenkraker voor me. 

Misschien vooral omdat ik er nog 

maar zo betrekkelijk kort deel van 

uitmaak, maar ook omdat deze 

maandelijkse ICF-bijeenkomsten, zo-

als die nu plaatsvinden mij zo goed 

bevallen, zowel qua vorm als qua 

inhoud. 
 

Als ik het goed begrijp gaat het ook 

om de naam -ICF en of die naam als 

vlag nog de lading dekt. Daarom houd 

ik – op de valreep - het bij deze 3 let-

ters. 
 

De –I, die het internationale aspect 

van ICF uit moet drukken, geeft in-

derdaad geen invulling meer aan de 

huidige status van de club. Die heeft 

nog slechts historische waarde. Om 

aan de behoefte te voldoen om 

grensoverschrijdend te willen zijn, 

zou de –U van universeel misschien 

van toepassing kunnen zijn.  

 

De –C, die als letter zo mooi symbo-

lisch ‘open’ het Christelijk gedachten-

goed weergeeft. In veel openbare 

namen is de C of RK verdwenen, alsof 

dat er niet zo toe doet, of om de in-

stelling meer toegankelijk te maken. 

Christelijke waarden hoeven kennelijk 

niet meer zo uitbundig uitgevent te 

worden.  Tegenwoordig wordt Chris-

telijk ook wel gezien als een soort 

cultureel erfgoed, waarbij naar mijn 

idee erg gemakkelijk voorbij gegaan 

wordt aan de inhoud en de ‘lastige 

kanten’ van de geloofsinhoud. De 

waarde ervan heeft een andere la-

ding dan de normen, die met de 
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Christelijke cultuur verbonden zijn. 

Dit geldt ook voor de andere gods-

diensten, die hun oorsprong hebben 

in de bijbel en voor het Boeddhisme 

en Hindoeïsme. Ik bedoel, zij hebben 

een evenwaardige universele bood-

schap. Zo kwam ik in Zuid-Afrika het 

begrip Ubuntu tegen, een ethisch 

waardensysteem uit de Zoeloe tra-

ditie van Afrika te zuiden van de 

Sahara, die draait om menselijke 

relaties. Het wordt gedefinieerd als 

‘het geloof in ‘n universeel gedeeld 

verbond, dat de mensheid als geheel 

verbindt’. Het diende als bron voor 

de waarheids- en verzoeningscom-

missie om de overgang van apart-

heid naar democratie geweldloos te 

laten verlopen.  

Aartsbisschop Desmond Tutu legt het 

als volgt uit: “Iemand met ubuntu 

staat open- en is toegankelijk voor 

anderen, wijdt zich aan anderen, 

voelt zich niet bedreigd door het 

kunnen van anderen omdat hij of zij 

genoeg zelfvertrouwen put uit de 

wetenschap dat hij of zij onderdeel is 

van een groter geheel en krimpt in-

een wanneer anderen worden verne-

derd of wanneer anderen worden 

gemarteld of onderdrukt.” 

In de voorouderverering krijgt 

Ubuntu ook een religieus aspect. 

(Louw 1998). Ik weet niet of het wen-

selijk is iets van dit universele aspect 

inhoudelijk tot uitdrukking te brengen 

in een nieuwe naam, als de –C te 

‘normerend’ bevonden wordt.   

De –F, die staat voor fellowship, staat 

wat mij betreft ook voor friendship, 

dat ervaar ik als een groot goed en als 

iets wat er wel degelijk toe doet. Al-

leen al op grond daarvan lijken mij de 

bijeenkomsten bestaansrecht te heb-

ben. 

Tot zover mijn gedachtenspinsels. 

drs. Henny Hoedemaker, Breda 

 

Geachte leden van het hoofdbestuur, 
 

Op 28 maart j.l. heeft het Besturen-

convent een discussie gevoerd ter 

zake van, kort gezegd, de toekomst 

van de afdelingen en de rol die het 

hoofdbestuur daarin zou kunnen 

vervullen.  

Dit heeft geleid tot een verzoek aan 

de afdelingen om een beeld te schet-

sen voor de komende 5 jaren met 

betrekking tot deze onderwerpen. De 

afdeling Hilversum heeft zich, in een 

speciaal daartoe belegde bijeenkomst 

op 13 mei jl., in de vorm van een le-

denraadpleging, hierover beraden. 

Van de 34 leden waren hierbij 24 

aanwezig, zodat wij van een repre-

sentatief oordeel kunnen spreken. 

Dat wordt nog eens bevestigd door 

de grote mate van unanimiteit in de 

antwoorden op de gestelde vragen, 

waarover wij u hierbij informeren. 
 

1. De leden zijn unaniem in hun posi-

tieve oordeel over de wijze waarop 

de afdeling de laatste jaren functio-

neert. Het bestuur voelt zich dan ook 

gesteund bij continuering hiervan in 

de volgende jaren. 
 

Misschien is het goed om hierbij de 

kernelementen van ons beleid, lees 

ons model, te vermelden: 

a. er is een bestuur van 5 personen 

en een programmacommissie (PC) 

van 4 personen. De PC ontwikkelt 

voorstellen voor de afdelingsbijeen-

komsten voor een halfjaar tot een 

jaar vooruit.  

b. de activiteiten van de afdeling ver-

lopen volgens het volgende patroon 

   - er zijn jaarlijks 8 bijeenkomsten 

(rond het middaguur met aansluitend 

een lunch, bewust gekozen vanwege 

de dominante leeftijdscategorie van 

de leden) waarin een inleiding wordt  

gehouden door hetzij leden van de 

afdeling dan wel door externe spre-

kers. De inleidingen zijn te rubriceren 

naar ruwweg de volgende categorie-

en: 

- religie (levensvragen, geloof, ethiek 

en kerk) 

- cultuur (geschiedenis, filosofie, 

kunst en literatuur) 

- maatschappij (wereld, ethiek en 

politiek) 

- zo mogelijk één jaarlijkse excursie 

- een jaarlijkse Adventsviering, geor-

ganiseerd en ingevuld door de leden 

zelf 

- een jaarlijks diner 

- een viertal koffie-bijeenkomsten 

overdag in de maanden juli en augus-

tus, op inloopbasis. 

c. de leden zijn afkomstig uit de PKN, 

RK en de Oud-Katholieke kerk. Re-

gelmatig wordt de leden verzocht bij 

potentieel nieuwe leden de ICF onder 

de aandacht te brengen. Na twee-

maal aanwezigheid bij de afdelings-

bijeenkomsten wordt hen gevraagd 

of zij lid willen worden. Het bestuur 

bekrachtigt de toetreding. Daarbij is 

er extra aandacht voor nieuwe leden 

uit de jongste leeftijdscategorie, als-

mede een zekere spreiding over de 

geloofsgemeenschappen. 

d. een bijzonder aspect is de aan-

dacht voor het lid met problemen, 

hetgeen gestalte krijgt in de speciale 

aandacht van één van bestuursleden 

en kan leiden tot bezoekjes, bloemen 

of kaarten. De onderlinge verbon-

denheid is groot. Het streven is er op 

gericht in de komende jaren het hui-

dige ledental van 34 te handhaven en 

zo mogelijk te doen toenemen.  
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2. Eveneens vrijwel unaniem hebben 

de leden te kennen gegeven een ge-

ringe tot geen affiniteit met het lan-

delijk ICF te hebben. Voor enkele 

bestuursleden geldt, dat zij qualitate 

qua zich oriënteren via de formele 

verschijningsvormen, zoals het Bestu-

renconvent, de website en Medede-

lingen. De belangstelling voor Natio-

nale Conferenties is sterk afhankelijk 

van het onderwerp. De toegevoegde 

waarde boven wat via de afdeling 

wordt aangeboden wordt gering ge-

acht, uitzonderingen daargelaten. 

Een relatief grote deelname van de 

organiserende afdeling(en) laat zich 

goed verklaren. 

 

N.B. Bedacht dient te worden dat er 

op de "markt" voor ons gemiddelde 

lid ook vrij veel aanbod is aan lezin-

gen/cursussen en ontmoetingsplek-

ken via andere (gelijkgezinde) organi-

saties, zoals via de kerken, ouderen-

bonden etc. Dat geldt ook voor meer 

neutrale organisaties als Probus, Ro-

tary en de Lions, al spelen daarin ook 

andere factoren een rol. Misschien 

kan het ICF-hoofdbestuur, zo was een 

suggestie in de ledenraadpleging, zich 

nader oriënteren op de rol van de 

landelijke besturen van deze organi-

saties t.o.v. de lokale afdelingen, om 

zo op zoek te gaan naar andere mo-

gelijke succesformules ("best prac-

tice"). 
 

Uw verzoek om iemand bereid te 

vinden toe te treden tot het hoofdbe-

stuur is aan de leden overgebracht, 

maar daarop is vooralsnog geen res-

pons gekomen. 
 

Wij wensen u buitengewoon veel 

sterkte en wijsheid toe met de ver-

werking van de resultaten uit de 

raadpleging van de afdelingen. Geen 

bezwaar hebben wij er tegen dat 

onze reactie ter kennis wordt ge-

bracht van de andere afdelingen. Wij 

stellen het op prijs de reacties van de 

andere afdelingen ook te mogen ont-

vangen.  

 

Rin Zijlstra, secretaris van de afdeling 

Hilversum 
 

In het voorjaar van 2013 heeft het 

bestuur aan de leden een enquête 

voorgelegd om te peilen hoe men 

denkt over de organisatorische kant 

van de bijeenkomsten en hoe men 

denkt over de vormgeving van de 

inhoudelijke kant. 

Daaruit blijkt dat men voor het me-

rendeel tevreden is met de organisa-

tie. Er kwam wel een suggestie om de 

plaats van samenkomst en maaltijd 

wat meer sober te houden. Alterna-

tieven zijn onderzocht, zonder goed 

resultaat. 

Wat de vormgeving van de inhoude-

lijke kant betreft is men het volkomen 

eens met de stelling dat de inleiding 

een verbinding moet kennen met het 

ICF gedachtegoed. Men heeft aange-

geven naast de inleidingen van eigen 

leden, graag mensen van buiten te 

horen. Ook wordt gevraagd om be-

zinningsmomenten op breed gerichte 

levensbeschouwelijke vragen bij situ-

aties van overlijden. 

Over het geheel genomen vinden de 

leden het een goede zaak als ze be-

trokken worden bij de programma-

keuze. Het bestuur ervaart deze wis-

selwerking als heel vruchtbaar. 
 

Op 11 april 2014 is een bijeenkomst 

geweest met als titel “Afdeling in 

beweging” een focus op de toekomst. 

Na een inleiding door de voorzitter, 

wordt er in kleine groepjes gesproken 

over:  

-- We gaan voort zoals we nu bezig 

zijn en laten ICF langzaam uitblussen. 

-- We gaan stappen ondernemen tot 

vernieuwing, verjonging en welke 

stappen moeten dat dan zijn? 
 

Uit de discussies kwam naar voren 

dat het aantrekken van jonge mensen 

een goede zaak is, maar hoe krijg je 

dat voor mekaar. Er wordt een ande-

re vorm van ontmoeten genoemd b.v. 

een inloopcafé. In ieder geval wordt 

meer souplesse gevraagd voor tijd, 

kosten, en plaats van samenkomst. 

Wat de organisatie van de samen-

komsten betreft zou er een en/en 

situatie moeten zijn. Enerzijds het 

houden wat je hebt en anderzijds 

andere groepen laten samen komen 

op andere momenten. De maat-

schappij is meer op shoppen gericht 

dan op vaste tijden. 

Er wordt afgesproken dat contact 

wordt gezocht met de ICF afdeling 

Den Haag 1 en 2 omdat daar in het 

verleden een oprichting van een jon-

geren groep heeft plaats gevonden. 

Verder wordt genoemd om iets 

nieuws te ontwikkelen samen met 

anderen. De vraag komt of de oplei-

ding theologie iets zou kunnen bete-

kenen. 

Er wordt een beroep gedaan op vrij-

willigers uit onze afdeling om mee te 

denken en zaken voor te bereiden. 

Er wordt gezegd dat we midden in 

een proces zitten. Er zal nog veel 

moeten gebeuren. 

 

Inmiddels is er telefonisch contact 

geweest met Den Haag 1 en werden 

we doorverwezen naar Den Haag 2. 

In een uitgebreide mail hebben wij 
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een aantal vragen gesteld en ge-

vraagd om antwoord via de mail of 

dat wij eens op bezoek zullen komen. 

Helaas is het daarbij gebleven. 
 

Miep Giezeman-Hendriks 

Voorzitter ICF afd. Apeldoorn. 

 

Tijdens onze december bijeenkomst 

2015 opende de voorzitter met een 

vraag van het Hoofdbestuur m.b.t. de 

vraag “hoe zal het verder gaan met 

ICF” nu de leeftijd van de leden toe-

neemt. Moeten we ons zorgen ma-

ken? Kunnen we zo doorgaan? De 

voorzitter geeft een paar voorbeel-

den:  bij de afdeling Hilversum heeft 

men een ledenraad bijeenkomst. 

Deze brengt suggesties in, b.v. om bij 

de advent bijeenkomst de partners 

uit te nodigen (de afdeling Hilversum 

heeft jaarlijks 8 bijeenkomsten met 

lunch).  

 

De afdeling Amsterdam is de enige 

met ontbijt samenkomsten. 

Inventarisatie: hoe doen wij het? 

Hebben wij bijzondere aandacht voor 

het wel en wee van onze leden?  

Hechten wij aan het samenkomen, 

vinden we het belangrijk? De eerste 

reactie was: “het is een beetje een 

oud instituut, met oude wortels. Hoe 

maken wij het toegankelijk voor ie-

dereen? Het is in-teressant om te 

horen wat men inbrengt, maar ver-

jonging van dit eerbiedwaardige ge-

zelschap zou belangrijk zijn.” Een 

ander: “Het persoonlijk treffen is voor 

mij belangrijk. Zeker in een kleine 

groep is er sneller een ver-

trouwensband. Dit heeft echter ook 

een nadeel, want er is wat de onder-

werpen betreft het gevaar van te veel 

van hetzelfde.” Weer een ander: “De 

afdeling Amsterdam is een waarde-

volle aanvulling op ICF Nederland. 

Het vroege opstaan zie ik niet als een 

bezwaar. De ontbijtbijeenkomsten 

zijn een fijn onderdeel in mijn leven.” 

Ook zei iemand: “heerlijke ochten-

den, geconcentreerd rond het on-

derwerp van die bijeenkomst. Er zijn 

meer ouderen dan jongeren, hele 

verhalen met geschiedenis. Als er 

maar 3 over zouden blijven in onze 

afdeling kunnen we beter gaan slui-

ten. Maar het is fijn en goed dat we 

nu nog met meer zijn”. Voorzitter 

Henk van Bueren: “Als je sluit is het 

over en weg. Pas op met te vroeg 

opheffen, niet te vroeg maar wel op 

tijd. Ik hecht er erg aan om in de 

groep van gedachten te wisselen. Ben 

al vanaf 1990 lid van de afdeling Am-

sterdam. Misschien moeten we eens 

aan bestuurswisseling denken?” De 

laatste meldde: “Ik zie in mijn deel-

name nog als iets van mijn overleden 

man. Waardevol en ik geniet er van. 

Als luistervink neem ik mee wat ik 

kan gebruiken.”   

 

Tot zover een impressie uit de discus-

sie van afdeling Amsterdam, 

Geeske van der Schalk, secretaris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      rens  

 

Op de t.v. steeds weer de beelden 

van vluchtelingen die wanhopig op 

zoek zijn naar een veilige plek onder 

de zon. Als de veelgeprezen 'opvang 

in de regio' vastloopt, stranden ze na 

een levensgevaarlijke tocht aan de 

grenzen van onze humaniteit en onze 

beschaving. Soms is het nodig om de 

grote levensvragen te stellen. De 

vraag 'Waartoe zijn wij op aarde?' is 

daar één van. Vroeger leerden de 

katholieken kindertjes braaf uit hun 

hoofd dat het de bedoeling was dat 

mensen zowel nu als in het hierna-

maals gelukkig worden. En de protes-

tantse catechisanten leerden op de 

vraag: 'wat is uw enige troost in leven 

en sterven?' te antwoorden: 'dat we 

niet onszelf, maar Christus toebeho-

ren.'  

Europa is wel gebouwd op die christe-

lijke waarden, maar de grenzen van 

onze beschaving komen in zicht. Die 

lopen vast in de ijskoude modderpoe-

len voor de grens van Macedonië, 

waar kleine kinderen, vrouwen en 

mannen proberen te overleven in 

kleine koepeltentjes met vrolijke 

kleurtjes. Die zijn afkomstig van de 

zolders van de Europeanen, die niet 

meer primitief kamperen en op deze 

manier tegelijk meedoen aan onze 

nieuwste trend van 'ontspullen'. Een 

win-win situatie noemen we dat. Wij 

hier comfortabel en modern 'ont-

spuld', zij daar in elk geval een dun 
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doekje tussen hun blote hoofd en de 

blote hemel. Wat daarmee precies 

gewonnen is en door wie weet ik niet 

goed.  

De Chinese kunstenaar Ai Weiwei 

zocht de mensen op, ploeterde met 

de mensen door de modder en ge-

loofde zijn ogen niet. Is dit nu het 

Europa dat altijd zo trots is op haar 

open, christelijk-humanistische waar-

den? Die Europese beschaving lijkt 

vast te lopen in de modderpoelen van 

het postchristelijke liberalisme. Een 

verlies-verlies situatie, lijkt mij. Soms 

is het nodig de grote levensvragen te 

stellen.  

Dat geldt trouwens ook voor het 

hoofdbestuur van de ICF. Daarover 

gaat deze Mededelingen. 

We zorgen voor een zo correct moge-

lijk ledenboekje, voor enige commu-

nicatie tussen de afdelingen door 

middel van Mededelingen, de websi-

te, het Besturenconvent. We denken 

desgewenst mee over de Landelijke 

Conferentie. En we hebben daarvoor 

een bescheiden portemonneetje, dat 

netjes moet worden beheerd. We 

zoeken mensen die die taken op zich 

willen nemen. Vinden we die niet, 

dan hebben we misschien ook als ICF 

hoofdbestuur een grens bereikt. 

  

Aline Barnhoorn, voorzitter van 

ICF Nederland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Memoriam 
Miny Laman Trip-Kleinstarink 
 

Op 11 november overleed te Warns-

veld Miny Laman Trip – Kleinstarink 

op de leeftijd van 91 jaar. Jarenlang 

lid van de afdeling Arnhem, totdat 

deze afdeling werd opgeheven. Veel 

oudere leden zullen haar nog kennen 

van vroeger. Hoewel niet onverwacht 

kwam haar overlijden voor velen toch 

als een schok.  Als jonge vrouw stapte 

zij over van de Hervormde kerk naar 

de Remonstranten, om haar wens om 

predikant te worden te kunnen ver-

vullen. Na haar studie in Leiden werd 

zij in 1959 predikant, in verschillende 

plaatsen, vooral in Doesburg en Frie-

drichstadt.  Ze was predikant in  hart 

en nieren en wist iedereen het gevoel 

te geven dat zij er speciaal voor jou 

was. Ze bouwde veel goede en vaak 

levenslange contacten op met ge-

meenteleden en met mensen om die 

gemeente heen. Haar kerkdiensten 

waren een combinatie van diepe 

ernst en grote vrolijkheid. Zij moge 

rusten in vrede. 
 

Ontleend aan een memoriam door  

ds Marga Vos - Wiegand 

 

 

In Memoriam 
Cornelis Pieter (Cock) Gerner 
1939 – 2015 
 

In de nacht van maandag 14 op dins-

dag 15 december werd onze secreta-

ris Cock Gerner van ons weggeno-

men. Zijn leven op aarde was daar-

mee ten einde. 

Afscheid heeft Cock niet kunnen ne-

men. Hij werd de zijnen en ons alle-

maal plotseling ontrukt. 

De klap is groot. Zo’n levendige man, 

zo maar weg. 

Voor Ichthus Rotterdam een groot 

verlies. Wij kenden hem als een 

vriendelijke, meelevende en erudiete 

man. Hij had belangstelling voor ieder 

persoonlijk, terwijl zijn maatschappe-

lijke en academische kennis een rui-

me horizon had. Zijn lezingen onder 

de titel “Wat geen oog heeft gezien”, 

over het heelal, de zwarte gaten en 

de kleine deeltjes, waren fascinerend. 

Jarenlang werkte Cock als directeur 

bij het CVO, de Vereniging voor Chris-

telijk Voortgezet Onderwijs in Rotter-

dam en van deze onderwijs en mana-

gementervaring mochten ook wij de 

vruchten plukken. 

Zijn plotselinge sterven was voor ons 

onbegrijpelijk en aangrijpend. De dag 

voor zijn sterven belde Cock mij nog 

op om over verschillende zaken van 

Ichthus te spreken. Het was een 

warm gesprek, waarbij we beiden 

onze waardering uitspraken voor wat 

we binnen Ichthus hadden geleerd en 

aan vriendschap ondervonden. Cock 

belde zelf, want als secretaris zorgde 

hij voor het verloop van de vergade-

ringen, de agenda, de planning en de 

afmeldingen. Wat een voorrecht zo’n 

man en vriend naast je te hebben. 

Ichthus verliest met Cock Gerner een 

bewonderenswaardige man. We zul-

len zijn gedachtenis in hoge ere hou-

den. 

We wensen Wilma, de kinderen en 

familie sterkte. 
 

Ichthus Rotterdam 

Emo Bos, voorzitter 
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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. 

Algemeen secretaris van  
ICF Nederland; 
J.N. Feitsma, Cliostraat 28-1  
1077 KH Amsterdam,  
tel. 020-6797033  
e-mail: j.n.feitsma@online.nl 
website: www.icfnederland.nl 

In Memoriam 
Gerrit Holdijk 

oud - ICF lid afdeling Apeldoorn. 
 

Vorige week ontvingen wij het droe-

vige bericht dat ons oud lid Gerrit 

Holdijk op 30 november j.l. is overle-

den. Gerrit Holdijk was lid van de 

afdeling Apeldoorn van de ICF, (voor-

heen ICL) van 1986 tot  1998. 

In onze ICL (ICF) kring hield Holdijk 

altijd boeiende inleidingen. Ik noem 

daarvan “Alles is politiek, maar poli-

tiek is ook niet alles” (n.a.v. het boek 

van Kuitert) en “Principia van wetge-

ving” en de “Verzorgingsstaat in dis-

cussie” (1988). Met name die laatste 

inleiding maakte nogal wat tongen los 

binnen onze kring, want het leek zo’n 

prachtige verworvenheid. Holdijk had 

zo zijn bedenkingen en nuanceringen 

bij dit onderwerp. 

Het lidmaatschap van de Eerste Ka-

mer vroeg zoveel aandacht, energie 

en tijd dat hij genoodzaakt was het 

lidmaatschap van de ICF te beëindi-

gen. Hij was op het laatst zo vaak 

afwezig dat hij het niet langer ver-

antwoord vond om nog lid te blijven. 

Je kon merken dat hij het lidmaat-

schap slechts met moeite opzegde. 

Holdijk vertrok dit jaar (2015) uit de 

Eerste Kamer, waar hij in 1986 voor 

het eerst plaatsnam. Ankie Broekers-

Knol, voorzitter van de Eerste Kamer, 

prees de SGP-senator bij die gelegen-

heid als een constante factor en wees 

op zijn nuchterheid toen hij onder het 

kabinet Rutte-ll ineens een politiek 

belangrijke positie innam en kabi-

netsvoorstellen 'Holdijk-proof' moes-

ten zijn. 

Holdijk heeft zich decennia lang met 

enorm plichtsbesef ingezet voor de 

SGP, aldus Kees van der Staaij, frac-

tieleider van de SGP in de Tweede 

Kamer. Volgens Van der Staaij paste 

het senatorschap goed bij Holdijk die 

hij typeert als bedachtzaam, onver-

stoorbaar en ook veelzijdig, praktisch 

en politiek betrokken.   

Wij gedenken in onze afdeling Gerrit 

Holdijk als oud ICF lid en wij zijn er 

trots op dat hij gedurende een flink 

aantal jaren in onze kring verkeerde.  
 

Wies Remmers, 

secretaris ICF, afdeling Apeldoorn 

 


