
Uitnodiging voor de Nationale Conferentie 2016 van 

de International Christian Fellowship, op: 

zaterdag 24 september 2016 
 

Geachte leden van de ICF, 

De ICF-afdeling ’s-Hertogenbosch nodigt u van harte uit, voor de Nationale 

Conferentie 2016. Het is een bijzonder jaar, want dit jaar gedenken wij de 

500ste sterfdag van de schilder Jheronimus Bosch. Het zal u dan ook niet 

verwonderen dat wij de Nationale Conferentie in het teken willen plaatsen 

van Jeroen Bosch. Dus ligt het ook voor de hand dat wij als locatie het 

Jheronimus Bosch Art Center gekozen hebben. 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 zoektocht naar antwoorden op 

de morele vragen van onze tijd.” 

U bent vanaf 10.00 uur welkom in het Jheronimus Bosch Art Center, Jeroen Boschplein 2, 5211 ML  

’s-Hertogenbosch, zie www.jheronimusbosch-artcenter.nl 

Het programma start om 10.30. 

Wij hebben twee inleiders kunnen vinden voor deze dag, die ons met hun deskundigheid zullen 

helpen bij ons bezinningsproces. 

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- renaissance scherp te stellen en zicht te krijgen op onze morele vragen. 

Na de lunch krijgen wij een rondleiding in het Jheronimus Bosch Art Center, en worden we daarna 

uitgedaagd onze conclusies te trekken. 

Tenslotte zullen wij ons dagprogramma 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 

Vocalistenconcours ‘s-Hertogenbosch. 

Het einde van ons dagprogramma is te verwachten om 18.00 uur.  

  



U kunt zich tot 1 september inschrijven voor deze Nationale Conferentie 2016 door de inschrijflijst 

van onze website www.icfnederland.nl onder het kopje Nationale Conferentie 2016 in te vullen. 

Voor nadere informatie en speciale dieetwensen kunt u zich richten tot Luc Batterink, Zevende 

Herven 4, tel. 073-6450429, e-mail: lucbatterink@mdohmen.nl. 

Wij hopen u op 24 september in ’s-Hertogenbosch te mogen begroeten 

    Hoogachtend, 

 

    Maarten van den Oord, voorzitter ICF- Afdeling ’s-Hertogenbosch 

 

Aanwijzingen parkeren: zie website: www.parkeren-denbosch.nl. De bus vanaf Transferium De Vliert 

(P+R), stopt bij het JBAC. 

De nieuwe parkeergarage Sint Jan aan de Hekellaan is op loopafstand.  

Openbaar vervoer: het JBAC is circa 15 minuten lopen vanaf het station ’s-Hertogenbosch-Centraal, 

vanaf het station ’s-Hertogenbosch gaat stadsbus 3, uitstappen halte Sluis 0, drie minuten lopen van 

het JBAC.  

Indien u na de conferentie wilt blijven dineren in ’s-Hertogenbosch is er een overvloed aan 

mogelijkheden in de binnenstad. Houdt u er wel rekening mee dat het aanbeveling verdient te 

reserveren in verband met de grote drukte in verband met de Jeroen Boschtentoonstelling. 

 

 

        


