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e zeven hoofdzonden  

Een persoonlijke reflectie op 

de Nationale Conferentie 

2017 in ’s-Hertogenbosch. 
De vraag op de conferentie was wat de 

moreel-ethische vragen, voornamelijk 

de zeven hoofdzonden in de schilde-

ringen van Jeroen Bosch ons te zeggen 

hebben voor de morele en maatschap-

pelijke vragen van onze tijd. 

Wie het schilderwerk van Jeroen Bosch 

ziet, wordt geconfronteerd met een 

zeer kleurrijke en bonte wereld, vaak 

overvol van allerlei fantasiefiguren en 

voorstellingen. Het zijn voornamelijk de 

zeven hoofdzonden die er symbolisch 

worden uitgebeeld. En daarbij het 

hemelse geluk voor wie ze niet begaan 

en de helse straffen voor de zondaars. 

Wat vrijmoedig gezegd: één grote 

boetepreek en een waarschuwing voor 

het komende oordeel. De middel-

eeuwer uit de tijd van Jeroen Bosch zal 

het allemaal veel beter hebben kunnen 

begrijpen dan wij nu. Maar wat mij 

opviel: ondanks alle vreselijke straffen 

die worden uitgebeeld, die de zondaar 

te wachten staan, zijn het vooral geen 

sombere schilderstukken. Daar zijn ze te 

kleurrijk en te levendig voor. 

Maar over welke zonden gaat het als er 

sprake is van de zeven hoofdzonden? Ik 

noem ze volgens de lijst van Paus 

Gregorius de Grote (plm. 600):  

superbia    (hoogmoed, trots), 

avaritia      (hebzucht, gierigheid)  

luxuria       (wellust, onkuisheid)  

invidia        (afgunst, nijd) 

gula            (onmatigheid, gulzigheid) 

ira               (toorn, woede) 

acadia        (traagheid, luiheid)  
 

Dit zevental speelde een belangrijke rol 

in de biechtpraktijk van de middel-

eeuwer. Deze hoorden bij de vergeef-

lijke zonden. De biechtvader kon over 

deze zonden de absolutie uitspreken. In 

de Divina Comedia van Dante spelen de 

hoofzonden een prominente rol in deel 

2 “De Louteringsberg, het Vagevuur”, 

waar ze geboet worden. Deze 

hoofdzonden zijn te onderscheiden van 

de ‘doodzonden’ – afgoderij, ontucht en 

doodslag. Deze konden niet in een 

privébiecht bij een priester worden 

vergeven. Hiervoor was een openbare 

boetedoening nodig.  

DE 7 HOOFDZONDEN, JHERONIMUS BOSCH 
 

Op de Conferentie kwamen ook nog 

even de zeven hoofddeugden ter 

sprake, uit de Griekse wereld der 

filosofie afkomstig. Dit zijn ze: 

De cardinale deugden: 

Prudentia        (verstandigheid, voor-

zichtigheid) 

Justitia             (echtvaardigheid) 

Temperantia   (gematigdheid,zelfbe-

heersing) 

Fortitudo      (moed, sterkte). 

Later aangevuld met de zogenoemde 

‘theologale deugden’: 

Fides              (geloof) 

Spes               (hoop) 

Caritas           (liefde) 

Ik wijs terloops ook nog even op de 

reeks van deugden en zonden, ontleend 

aan Matteus 25, 31-46 over het oordeel 

dat Christus  bij zijn komst als Zoon des 

Mensen in heerlijkheid, zal vellen over 

de volken. In dat oordeel gaat het over: 

het te eten geven aan hongerigen, te 

drinken geven aan dorstigen, huisves-

ten van vreemdelingen, kleden van 

naakten, bezoeken van gevangenen. Ze 

zijn afgebeeld in een aantal voor-

reformatorische kerken als plafond-

schilderingen, zoals in Harderwijk. Deze 

worden de werken van barmhartigheid 

genoemd. Ze spreken mijzelf zeer aan, 

maar op de conferentie ging het over de 

zeven hoofdzonden. 

 

Op de Conferentie kwam heel de 

middeleeuwse godsdienstige belevings-

wereld zoals die tot uitdrukking komt in 

het schilderwerk van Jeroen Bosch, 

vanuit het perspectief van de zeven 

hoofdzonden, uitstekend tot leven in de 

lezingen, de rondleiding in het Jeroen 

Bosch Centrum en de discussies. 

Voldaan ging ik naar huis. Maar achteraf 

bedacht ik mij: het is wel de wereld van 

vóór de Reformatie waar we in 

kwamen. Maar die wereld heeft de 

 MEDEDELINGEN 
      ICF NEDERLAND 

  
 INTERNATIONAL CHRISTIAN FELLOWSHIP  

 jaargang 62, nr. 2                  mei 2017 



pag. 2,   ICF-Mededelingen, mei 2017 

 

Reformatie geheel veranderd. Stap een 

oude, sobere protestantse kerk binnen. 

De kleurrijke voorstellingen van Jeroen 

Bosch zal je er niet aantreffen. Helemaal 

geen beelden en schilderijen zelfs! Er 

staat centraal in het midden een 

preekstoel, soms een doophek, banken 

en aan de muur soms een bord met de 

Tien Geboden, of de Geloofsbelijdenis. 

Onmiddellijk valt het contrast op: niet 

de zeven hoofdzonden, maar de tien 

geboden als richtsnoer voor een 

moreel-ethisch verantwoord leven. In 

mijn jeugd werden in de morgendienst 

steevast de Tien Geboden gelezen, met 

eventueel nog de ‘samenvatting van de 

Wet’ het liefdegebod. Dat is vandaag de 

dag meestal niet meer het geval. De 

liturgische vormgeving is in de 

Protestantse kerkdiensten vaak heel 

anders geworden. Maar ik herinner aan 

het vroegere gebruik, waarin de tien 

geboden een wezenlijke plaats in de 

kerkdienst innamen. 

 

Hier speelt een groot theologisch 

verschil met de denkwereld van de 

middeleeuwen, maar ook met 

hedendaagse opvattingen. Paul van 

Tongeren gaf in zijn lezing veel aandacht 

aan de menselijke wil. Het is deze wil die 

een grote rol speelt in het denken over 

het menselijk moreel handelen. De wil 

maakt immers dat handelen tot een 

bewust gewild handelen waarvoor de 

mens dus verantwoordelijk gesteld kan 

worden, hetzij het goed of kwaad is. Het 

is de wil die een handeling ethisch goed 

of kwaad maakt, een handeling is 

bewust verricht. In de schilderstukken 

van Jeroen Bosch worden wij als kijker 

gewaarschuwd voor de verkeerde keus 

het kwade te willen en te doen en 

worden we gemaand het goede te 

willen en te doen. De mogelijkheid het 

goede te doen heb je. 

Maar juist op dit punt dachten 

Reformatorische theologen heel 

anders. Luther en Calvijn voorop. 

Zij grepen terug op Augustinus die grote 

nadruk legde op de onmacht van de wil. 

Augustinus op zijn beurt had zich 

georiënteerd op Paulus die zegt: “Want 

ik weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn 

vlees, geen goed woont. Immers het 

wensen is wel bij mij aanwezig, maar 

het goede uitwerken kan ik niet. Want 

wat ik wens, het goede, doe ik niet, 

maar wat ik niet wens, het kwade, dat 

doe ik” (Rom. 7,18). Paulus schrijft hier 

dus over de on-macht van de wil het 

goede te doen. Dat kon mensen, niet de 

minsten, in grote geestelijke nood 

brengen. Stel dat je met het gevoel van 

onmacht het goede te doen, zou kijken 

naar het schilderwerk van Jeroen Bosch. 

Dan zag je vóór je alle akeligheid en 

verschrikking van wat je straks te wach-

ten staat na jouw dood. Zie hier het gro-

te probleem waar Luther mee gewors-

teld heeft en zo velen van zijn tijdgeno-

ten: hoe krijg je een genadige God? 

Bij Luther brak toen het licht door: je 

hoeft niet meer te vragen hoe je een 

genadige God krijgt. We hébben een 

genadige God, dat mag je geloven. En 

Luther keek naar Jezus Christus, die veel 

meer is dan onze onmacht, en veel meer 

dan de wet die ons veroordeelt. 

Daarmee zijn we terug bij de Tien 

Geboden, standaard gelezen in de 

protestantse eredienst. Deze geboden 

houden je een spiegel voor, waarin je 

jezelf ziet als zondaar, onmachtig het 

goede te doen. 

Maar tegelijk worden ze je voor-

gehouden om je te verwijzen naar Jezus 

Christus, die meer is dan de Wet. Die jou 

vrij maakt om te leven uit zijn genade. 

En zo krijgen de Tien geboden nog een 

laatste betekenis: als leidraad om het 

nieuwe bevrijde leven ook werkelijk te 

leven. 

Zo heb ik geprobeerd te schetsen hoe in 

de wereld van voornamelijk de 

Calvinistische tak van de Reformatie 

niet de zeven hoofdzonden maar de 

Tien Geboden zo’n grote rol zijn gaan 

spelen, of hebben gespeeld. Want ook 

in de wereld van het Protestantisme is 

veel verschoven en veranderd, 

theologisch en liturgisch, net als in de 

RKK. Ook in PKN gemeenten worden de 

Tien Geboden al lang niet meer gelezen. 

En menig protestant heeft nog 

nauwelijks herinnering aan vroeger.  

 

Ik wil even terugkeren naar de zeven 

hoofdzonden. Ik weet niet of ze nog 

leven in de RKK.  

Hoe het ook zij, ik zou ze willen opwaar-

deren als van groot maatschappelijk 

belang naast de betekenis als richtlijnen 

voor het persoonlijk leven. De grote 

maatschappelijke vragen rond bewa-

pening, oorlog en vrede, abortus, 

relaties, euthanasie zijn weliswaar 

moeilijk bespreekbaar te maken vanuit 

de zeven hoofdzonden, maar voor het 

debat over waarden en normen in het 

onderlinge maatschappelijk verkeer, 

kan je ze heel vruchtbaar maken. 

Het zou wel eens kunnen zijn – het is 

een vermoeden en bewijs heb ik niet – 

dat de zeven hoofdzonden met het oog 

op het samenleven in een klooster van 

belang zijn geweest. 

Daar allereerst hun waarde hebben 

bewezen om dan vervolgens voor de 

samenleving als geheel hun betekenis te 

krijgen. Waarom zouden deze regels 

voor het monastieke leven niet ook 

kunnen gelden voor de samenleving als 

geheel en inhoud kunnen geven aan wat 

wij nu ‘normen en waarden’ noemen. 

Een specifiek christelijke inbreng zou 

dan kunnen komen van de theologische 

deugden, geloof, hoop en liefde, én de 

vijf werken van barmhartigheid uit het 

Evangelie naar Mattheus. 

 
Maar ik beperk me tot de zeven 

hoofdzonden. 

Ik begin met woede en toorn (ira) en 

traagheid (acedia). Woede: de burger is 

boos, als die iets hoort wat hem of haar 

niet zint, stuurt hij/zij een anonieme 

dreigmail met de meest erge 

beledigingen en verwensingen, maar als 
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van hem enige inzet wordt gevraagd, 

een bestuursfunctie, vrijwilligerswerk, 

of zich verdiepen in of zich laten 

informeren over de grote vraagstukken 

van deze tijd, geeft hij niet thuis en laat 

het afweten. Bereidheid tot eigen inzet 

en in wederzijds respect met elkaar 

omgaan en discussiëren zijn onmisbare 

voorwaarden voor een gezonde 

samenleving.  

Naar mijn mening zouden we bij het 

vraagstuk van arm en rijk, het milieu-

vraagstuk eens moeten kijken naar de 

ondeugden van onmatigheid, gulzigheid 

(gula), hebzucht en gierigheid (avaritia) 

en hoe de deugd van matigheid zouden 

kunnen betrachten. Een tijd geleden 

was er sprake van de ‘economie van het 

genoeg’. Hoe zou de wereld er uitzien 

als we alle afgunst en nijd (invidia) 

kunnen laten varen. Dat is ook: alle 

rivaliteit en competitiedwang in het 

klein en op mondiaal niveau. Als ook 

andere volken, bevolkingsgroepen en 

culturen dan de onze ruimte en kansen 

krijgen voor een eigen ontwikkeling? Als 

wij ook anderen naast ons dulden, 

lokaal en mondiaal. Wat zou dat voor de 

vrede betekenen? Speelt vaak niet de 

hoogmoed (superbia) om eigen belang 

te laten prevaleren ons parten? En dan 

nog de wellust of onkuisheid (luxuria). 

Je hoeft niet een preuts mens te zijn om 

van de porno- en seksindustrie de nega-

tieve uitwerking te zien voor het welzijn 

van de samenleving en de morele 

kwaliteit van het bestaan. En te zien hoe 

verwoestend de werking kan zijn van 

verslaving aan drugs, drank en seks.  

Zonder in eng moralisme te vervallen, 

zo is mijn conclusie, kan aan de hand 

van de zeven hoofdzonden inhoud 

worden gegeven aan wat wij bedoelen 

met ‘normen en waarden’ van een 

gezonde en leefbare samenleving. 

 

Gerrit Kalsbeek 

Afd. Den Haag 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pen gemeenschap  

Leeuwarden wordt culturele hoofdstad 

van Europa. 

Onder het motto ‘Iepen mienskip’ 

(‘open gemeenschap’) is men begonnen 

aan het project, met een klein budget en 

met een hoop gesteggel over de elf 

fonteinen die in de maak zijn. Het komt 

misschien wat provinciaal over allemaal, 

en ik hoorde dat steden als Maastricht 

en Eindhoven, die beide veel 

prestigieuzere plannen hadden, daar 

wat hoofdschuddend naar kijken. Maar 

toen ‘the Passion’ door Leeuwarden 

trok bezorgde dat menigeen kippenvel. 

Er is iets authentieks aan die stad en de 

mensen die er wonen. Iets dat bijna 

haaks lijkt te staan op de campagnetaal 

en de borstklopperij die meestal 

meekomen met de wedijver om grote 

evenementen binnen te halen. Iets van 

‘doe alsjeblieft gewoon’.  

Ik geniet daarvan. 

Een open gemeenschap is wat we nodig 

hebben in Europa, dat steeds meer 

grenzen dichtgooit en nationalistische 

leuzen laat schallen. Een open 

gemeenschap is gastvrij en tegelijkertijd 

zelfbewust genoeg om het zonder 

vlagvertoon en chauvinisme te kunnen 

stellen. Of de eenvoud van de Friezen 

tegen al dat getetter en tromgeroffel op 

kan weet ik niet, maar ik hoop het.   

Ik ervaar de ICF ook als een open 

gemeenschap. De Nationale Conferen-

tie vindt altijd zonder tromgeroffel en 

borstklopperij plaats. Het zijn geen 

grote evenementen, maar bijeen-

komsten met een eenvoudige opzet, 

waar veel aandacht aan besteed wordt. 

Weinig holle retoriek, veel inhoud. Wat 

een verademing, in deze wereld van 

alternatieve feiten en populisme en van 

getetter, gebral, gebluf en gepoker door 

Trump, Erdogan, Orban en Poetin aan 

onze grenzen. 

We weten nog niet precies waar het 

over zal gaan in Bergen op Zoom, maar 

ik verheug me er nu al op.  
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p bezoek bij Erica Scheenstra 

Als ik aanbel bij het kerkelijk bureau van de 

Protestantse Gemeente in ’s-Hertogen-

bosch, zijn de deuren van het Kerkgebouw 

net opengegaan. Er stroomt een groep 

jonge studenten naar buiten. Een me-

vrouw en meneer blijven bij die deuren 

staan en de mevrouw noemt mijn naam. Ik 

kijk om en loop op haar toe. ‘Erica 

Scheenstra’ stelt ze zich voor.   

‘Henk Berflo’ zeg ik, met u heb ik een 

afspraak gemaakt. ‘Kom verder. We 

hebben net een groep protestantse 

studenten uit Zeeland hier gehad. Die 

doen een dagje Den Bosch, en onze Grote 

Kerk hoort daar ook bij, als 

Rijksmonument.’ 

Binnen biedt ze een kopje thee aan en ik 

stel voor om gewoon te tutoyeren. 

Natuurlijk, als ICF-ers. Ik had haar als een 

van de jongere leden van de afdeling 

’s-Hertogenbosch, gevraagd voor een 

interview. Erica legt meteen uit dat de 

kerkdeuren altijd gewoon open staan, voor 

bezoekers. Maar ook tijdens de zondagse 

dienst. “Ik kijk gewoon tegen de etalage 

aan van de modezaak aan de overkant van 

de kerk, als ik naar buiten kijk. En zo kan 

het ook wel gebeuren dat iemand zomaar 

binnen loopt. We zijn in meer opzichten 

een open kerk. Open naar de stad en open 

naar andere kerken. ” 

‘Kom maar met je vragen’, zegt Erica. Die 

heb ik niet, ik wilde gewoon een gesprek 

met je hebben en dan kom je ook wel uit 

de verf, dacht ik zo. Ik heb wel een 

schrijfblok bij me, maar dat blijft dicht. We 

gaan even door op die openheid van de 

kerk. Dat brengt ons meteen naar de 

Oecumenische Beweging. Erica vraagt wat 

ik ervan vind. Ik vind dat er weinig 

beweging meer in zit, nu ik meer aan de 

zijlijn de zaken waarneem. Op landelijk 

niveau wel zeker, maar op plaatselijk 

niveau valt het niet zo tegen, zegt Erica. Ze 

is zelf voorzitter van het Beraad van 

Kerken. Geen Raad van kerken omdat er 

ook kerkgenootschappen bij zijn die niet in 

de Raad van Kerken in Nederland zitten. 

Daar is indertijd uitdrukkelijk voor 

gekozen. En met dat Beraad bereiken we 

meer mensen, en op missionair-diakonaal 

gebied zeker. En het contact met de 

nieuwe bisschop, Mgr. Gerard de Korte? 

Die is heel benaderbaar en makkelijk 

toegankelijk. Ik opper om hem te vragen 

lid van de ICF afd. ’s-Hertogenbosch te 

worden. Want hij was in de jaren 90 – 99 

lid in Utrecht, heb ik nagekeken. Ja, lacht 

Erica, dat hebben we hem al gevraagd! 

Maar hij krijgt zoveel van die vragen om 

contacten, dat hij het, in ieder geval even, 

heeft afgehouden. Maar het contact met 

de bisschop en het bisdom is wel 

gemakkelijker geworden. Dat blijkt ook bij 

de organisatie van Refo 500. Bij de 

estafette die gehouden wordt in Brabant 

doen de katholieke bisschoppen in 

Brabant – ’s-Hertogenbosch, Breda en 

Antwerpen – ook mee. Dat hebben we 

toch voor elkaar gekregen, als facet van 

Oecumene. 

We hebben het ook nog over het slot van 

de Nationale Conferentie, waarin enkele 

cantates van Bach werden uitgevoerd in 

deze kerk. ‘Ja, sinds verbouwing die nu 

ruim anderhalf jaar klaar is, kan dat heel 

goed. Het kerkgebouw leent er zich 

uitstekend voor, nu er een vlakke vloer in 

ligt en het interieur met een goede 

interieurarchitect geheel nieuw is 

ingericht, met het oog op het liturgisch 

functioneren, maar ook voor ander 

gebruik als concerten, tentoonstellingen of 

conferenties’. Die Bach cantates, daar 

heeft Erica wel iets mee, niet alleen 

theologisch omdat ze uit de lutherse 

protestantse eredienst stammen, maar 

ook muzikaal. Erica zingt graag mee als er 

weer een programma wordt samengesteld 

en ze de kans krijgt mee te doen. Maar ook 

als aankondiger en uitlegger van de 

strekking van de betreffende cantate. Ben 

je zo muzikaal? Ja, ik heb jaren zangles 

gehad en ik speel cello in een ensemble. 

Deze cello heb ik gekregen bij mijn 

afscheid van Brielle, mijn vorige gemeente. 

Daar heb ik 16 jaar gestaan, daarvoor nog 

enkele jaren in Leiderdorp*. Nu weer sinds 

2008 in Den Bosch. Ik ben verrast omdat ze 

er een stuk jonger uitziet dan deze 

loopbaan doet denken. 

Erica heeft in Leiden gestudeerd en is 

afgestudeerd in Kerkgeschiedenis. Opge-

groeid in verschillende plaatsen, waar haar 

vader burgermeester was, laatstelijk in 

Oegstgeest. En dus ook zelf verschillende 

predikanten meegemaakt en hun stijl van 

catechisatie. Van streng bij André Troost in 

Asperen, tot minder zwaar in Oegstgeest. 

En van daaruit is ze in Leiden theologie 

gaan studeren. En nu is ze weer bezig met 

een vierjarige studie. Inmiddels in het 

derde jaar voor de opleiding tot psycho-

sociaal therapeut. Wil je dan die kant op? 

Vraag ik. Met dat diploma kan ik wel een 

zelfstandige praktijk beginnen, maar daar 

doe ik het niet voor. In het pastoraat merk 

ik vaak hoe bepaalde problemen of zorgen 

van mensen, onderliggende oorzaken 

hebben of in de breedte van hun relaties 

doorwerken. Als je daar meer oog voor 

hebt gekregen, is de pastorale 

zorgverlening ook beter. Ik beaam dat, 

maar voeg er aan toe: je hebt het er maar 

druk mee. Ja zeker, want op dit moment 

hebben we een vacature voor de tweede 

predikant, door het emeritaat van mijn 

collega. Maar er is een beroep gedaan en 

dat beroep is aangenomen. Dus over enige 

tijd als alle procedures doorlopen zijn, vlak 

voor de zomer, komt er weer iets meer 

lucht. En dan is Erica ook nog scriba van de 

classis en penningmeester van ICF 

’s-Hertogenbosch ……... Ik kan me voorstel-

len dat cellospelen dan een heerlijke vorm 

van ontspanning is! Na ruim een uur neem 

ik afscheid van Erica, ze heeft nog een 

vergadering die middag …… 

Henk Berflo 

voorzitter afd. Breda. 
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aartoe zijn we sámen ICF? 

In de afgelopen anderhalf jaar hebben we 

gediscussieerd over de toekomst van de 

ICF. Dat ging via de vraag ‘Waartoe zijn we 

op aarde als ICF?’ In vrijwel alle afdelingen 

is die discussie gevoerd. Daarover is in het 

Besturen Convent van najaar 2016 

uitvoerig gesproken. En in Mededelingen is 

verslag gedaan. Het resultaat is dat vrijwel 

alle afdelingen met ICF Nederland door 

willen gaan. Alleen Utrecht heeft besloten 

de ICF te verlaten. Van Rotterdam was er 

in eerste instantie geen bericht, ook door 

de afwezigheid van de vertegenwoordiger 

tijdens dat Besturen Convent. Maar bij het 

Besturen Convent van voorjaar 2017 op 1 

april j.l. was Rotterdam gewoon aanwezig. 

Martine Pothuis vertelde dat er in de 

afdeling niet expliciet over was gesproken 

en gestemd. Maar ze was er weer en nu 

met de secretaris Else Griffioen. Maar ook 

de nieuwe vertegenwoordiger van Hilver-

sum, Henk Koster liet weten dat in zijn 

afdeling de structuur van de ICF, met een 

Hoofdbestuur en een Besturen Convent, 

niet expliciet was besproken met de leden. 

Hij pleit er terecht voor bij nieuwe leden in 

de afdelingen hierover duidelijkheid te 

bieden en aandacht te geven aan zaken 

van het landelijk verband.  

Op het Besturen Convent van 12 novem-

ber 2016 is uiteindelijk gekozen voor een 

bestuurlijk model, waarbij de plaatselijke 

afdelingen een grote mate van autonomie 

hebben in eigen bestuurlijke organisatie, 

programmabepaling, hoogte van contri-

butie, tijd en locatie van bijeenkomst en 

dergelijke. Maar waartoe zijn we dan 

sámen ICF? Wat is de toegevoegde waarde 

van een Besturen Convent en een 

Hoofdbestuur?  

Er werd om te beginnen gewezen op 

praktische zaken als de Ledenlijst, met van 

alle afdelingen de namen en beroepen/-

deskundigheden van de betreffende 

leden, en zo ook van de buitenleden. Deze 

ledenlijst wordt actueel bijgehouden en 

elke twee jaar bijgewerkt opnieuw 

gedrukt. Vervolgens is er de website 

waarvan het beheer door Jelle Feitsma als 

secretaris wordt aangestuurd en door 

webmaster Tjerk Feitsma wordt onderhou-

den. Op dit gebied van communicatie is er 

natuurlijk Mededelingen, dat wel met 

enige onregelmaat verschijnt, maar toch 

ook een bindend karakter heeft. Hierin 

worden toch ‘zaken die ons raken’ 

vermeld. Die variëren van berichten van 

het Hoofdbestuur of het Besturen Convent 

of uit afdelingen – in dit geval meestal een 

necrologie – tot samenvatting van een 

lezing die in een afdeling gehouden is. Nu 

altijd ook nog een column van de 

voorzitter Aline Barnhoorn over een op dat 

moment actueel onderwerp uit de 

samenleving. Voor de ‘snelle communi-

catie’ is er nog ICeffe, verzorgt door de 

secretaris Jelle Feitsma, onze ‘snelle Jelle’. 

En dan is er natuurlijk het Besturen 

Convent dat tweemaal per jaar bijeenkomt 

voor uitwisseling van zaken en ervaringen 

van de afdelingen. Voor de financiële kant: 

in het voorjaar de bespreking van de 

resultatenrekening en in het najaar de 

begroting. En specifiek ook de toewijzing 

van de Nationale Conferentie aan een 

afdeling, die zij namens het Hoofdbestuur 

zal organiseren. Deze Nationale 

Conferentie vindt om het anderhalve jaar 

plaats. De meest recente was in ’s-

Hertogenbosch over de Morele Waarden, 

die in de schilderstukken van Jeroen Bosch 

aan de orde zijn en wat deze voor onze tijd 

en cultuurkring kunnen betekenen. Dit 

thema was gekozen vanwege het Jeroen 

Bosch jaar (2016) waarin deze beroemde 

zoon van de stad herdacht werd met een 

fameuze tentoonstelling in de stad. Deze 

Conferentie was heel goed bezocht en 

uitstekend georganiseerd door de afdeling 

’s-Hertogenbosch. De volgende Nationale 

Conferentie zal plaats vinden in voorjaar 

2018 en zal worden georganiseerd door de 

afdeling Bergen op Zoom, samen met 

Midden Zeeland. Door het landelijke 

verband is het ook gemakkelijk contact te 

maken met andere afdelingen of een keer 

een bijeenkomst van een andere afdeling 

te bezoeken. In de Ledenlijst staat immers 

per afdeling de vaste tijd en plaats van hun 

bijeenkomst. De bijeenkomsten zijn niet 

openbaar, maar wel toegankelijk voor ICF-

leden van andere afdelingen. En soms krijg 

je suggesties voor een thema of een 

spreker. In het Besturen Convent wordt af 

en toe ook een ‘tour d’horizon’ gemaakt, 

waarbij elke aanwezige afdeling gewag 

maakt van wat haar bezig houdt. Sommige 

afdelingen vertellen over hun program-

mering per jaar, of zij daarbij bijvoorbeeld 

een ‘rode draad’ gebruiken om enige 

thematische eenheid daarin te krijgen. 

Anderen vertellen over de ontwikkeling in 

het ledental, aanwas of afname door 

overlijden of afscheid. Weer anderen 

geven bericht over de stand van zaken als 

zij de Nationale Conferentie gaan 

organiseren of een andere belangrijke 

gebeurtenis. 

Elke afdeling is in grote mate autonoom, 

en zou als een gesprekskring ook op zich 

kunnen bestaan. Maar het geheel van ICF 

Nederland is toch ook hier méér dan de 

som der delen, zoals de Gestaltpsychologie 

ons leert. 

Henk Berflo 

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 

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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efo 500 in de ICF afdelingen? 

Onder de merknaam Refo 500 is er een 

heel uitgebreid project opgezet om te 

herdenken dat de Reformatie 500 jaar 

geleden begonnen is. Het project is de 

aanloop naar een grootse herdenking op 

31 oktober 2017. Precies een jaar eerder 

werd het Lutherjaar al geopend in 2016 

met een bijzondere ontmoeting in Lund. In 

deze Zweedse stad ontving de voorzitter 

van de Lutherse Wereld Federatie, 

bisschop Dr Munib Younan de rooms 

katholieke paus Franciscus. Zij openden 

samen tegelijk het Lutherjaar met een 

Oecumenische Vesperdienst.  

In Nederland is het project Refo 500 vooral 

een initiatief geweest van prof. Dr. Herman 

Selderhuis, hoogleraar aan de Theolo-

gische Universiteit Apeldoorn – Oplei-

dingsinstituut van de Christelijk Gere-

formeerd Kerk. Hij heeft met onvermoei-

bare ijver al 10 jaar geleden protestantse 

en katholieke organisaties benaderd en 

bewerkt om de beweging, die ‘Reformatie’ 

is gaan heten, onder de aandacht te 

brengen. Op de website van Refo 500 is 

een keur van activiteiten te vinden, 

nationaal en internationaal. Dat varieert 

van lezingen, studiedagen en congressen 

tot tentoonstellingen en busreizen naar de 

Luther-steden in Duitsland. In bijna alle 

provincies in Nederland werkt de PKN ook 

met projecten als een estafette van 

herdenking in diverse steden van die 

betreffende provincie. 

Mijn vraag aan u als lezer van 

Mededelingen is nu: merkt uw afdeling er 

iets van of bent u erbij betrokken? Als 

afdeling van de ICF of als individueel lid van 

uw afdeling? Zo ja kunt u er iets over 

schrijven of vertellen doormiddel van een 

interview of telefonisch? Zo nee, kan Refo 

500 alsnog in het programma van de 

afdeling worden opgenomen? Ik zou graag 

iets vernemen om daarvan in Medede-

lingen kond te doen. Schroom niet om te 

reageren! 

Henk Berflo 

 

In memoriam 
 

Piet Vlaar 

Op 24 maart 2017 overleed drie dagen 

voor zijn 88e verjaardag Petrus Theodorus 

Vlaar.  

Voor ons van ICF Ichthus: Piet Vlaar. 

Na een korte periode van afnemende 

gezondheid kwam het bericht voor ons, 

zijn vriendenkring van Ichthus, toch 

onverwacht. In januari bezocht hij nog 

onze bijeenkomsten, maar we zagen wel 

dat zijn energie verminderde. Piet vroeg 

dan ook uitstel voor zijn lezing in februari. 

De laatste maanden voelde Piet zich meer 

en meer beroerd, had steeds minder 

eetlust, een algeheel gevoel van malaise. 

De laatste weken lag Piet in het ziekenhuis. 

Daar werd duidelijk dat het om een 

endocarditis ging, een streptokok-

keninfectie aan zijn hartklep. Er kwamen 

allerlei vervelende complicaties bij, die hij 

moedig gedragen heeft, maar waaraan hij 

uiteindelijk is overleden. 

Piet studeerde Filosofie, Theologie en 

Klassieke Talen. Zijn eerste baan was een 

leraarschap Klassieke Talen in Delft. 

Daarna trouwde hij met Elly van Gulik en 

ging hij werken bij de EUR en werd hoofd 

van het Bureau Studentendecanen. Na zijn 

pensionering werkte hij mee aan het 

oprichten van HOVO Rotterdam (Hoger 

Onderwijs Voor Ouderen). Daar gaf hij ook 

jarenlang cursussen over diverse 

theologische onderwerpen. 

Wij hebben hem leren kennen als een 

mens met een sociaal en hartelijk karakter. 

Met eruditie en een scherp intellect was hij 

steeds op zoek naar verdieping, onder-

nemend om nieuwe wegen te gaan. Het 

was niet moeilijk om contact met Piet te 

maken, hij stond open voor nieuwe ont-

moetingen. Het groot aantal mensen bij 

zijn afscheid getuigd hiervan. 

Piet had een drukke agenda, ook nog op 

zijn 87e. Tot zo’n vier maanden geleden 

fietste hij nog de stad door, op weg naar 

een van de vele clubjes, waaronder 

Ichthus. Op weg naar huis in Kralingen 

fietste ik wel met hem mee en het 

verbaasde me steeds weer hoe hij de vaart 

erin hield! 

Tijdens de herdenkingsdienst vertelde zijn 

zoon Matthijs het volgende: “Piet onder-

scheidde zijn leven in drie fasen: Een 

eerste fase van orthodoxe religiositeit, een 

tweede periode van een geseculariseerd 

leven, maar niet a-religieus en in een derde 

fase vond hij zijn weg in de woorden 

vermeld op zijn overlijdensbericht; ‘Ubi 

caritas et amor, Deus ibi est’ – Daar waar 

mededogen en liefde is, daar is God. 

Ik zie dat als een soort synthese, een rode 

draad. Voor mij betekent dit dat hij een 

verbinding heeft kunnen vinden tussen de 

verschillende hoofdstukken uit zijn leven 

en innerlijk vrede had met hoe zijn leven 

Pgelopen is.” Tot zover Matthijs. 

De inbreng van Piet op onze 

bijeenkomsten was altijd betekenisvol en 

inspirerend voor ons allen. Uit de mails van 

Ichthusleden, die ik ontving na het bericht 

van overlijden citeer ik: ‘Ik ben, in de korte 

tijd dat ik bij Ichthus betrokken ben, zeer 

onder de indruk geraakt van zijn 

innemende en bevlogen scherpzinnigheid.  

Heel verdrietig dat we hem niet meer 

zullen zien’. ‘Piet was een veelzijdig mens 

met grote gaven’. ‘Hij laat bij velen rijke 

herinnering en inspiratie na. Ook zijn 

trouw en eerlijkheid wil ik noemen.’ ‘Een 

erudiet en wijs mens is van ons 

heengegaan’. 

Wij zullen Piet missen op onze 

bijeenkomsten, maar in dankbaarheid zal 

de herinnering aan hem nog lange tijd 

blijven. 

Else Griffioen 

secretaris afd. Rotterdam 

 


