
Uitnodiging voor De Nationale Conferentie 2018 van de ICF
  op zaterdag 7 april te Roosendaal

Geachte leden van de ICF Nederland,

De ICF Afdeling Bergen op Zoom e.o. heeft het genoegen u uit te nodigen voor de Nationale 
Conferentie 2018. 
De Afdeling heeft twee sprekers bereid gevonden een inleiding te houden over een zeer 
actueel thema. Het gehele dagprogramma vindt u op de website. www.icfnederland.nl
De conferentie wordt gehouden in de stad Roosendaal die dit jaar het 750 jarig bestaan 
viert. De locatie is een zaal in Schouwburg de Kring. Na een recente verbouwing is er een 
unieke verbinding met MuseumTongerlohuys waar een bijzondere tentoonstelling is, met als
titel : “ Amsterdamse School in West-Brabant ; Bouwen met ( architect) Jac. Hurks “.

RELIGIE EN GEWELD

Oorlogen maken onderdeel uit van de menselijke geschiedenis. Zolang er mensen zijn, zijn er
conflicten en oorlogen. Wij ervaren dat ook nu in onze tijd.

De Global Peace Index (2016) meldt dat we tien jaar geleden dichterbij wereldvrede waren 
dan in de tegenwoordige tijd. De conflicten in het Midden-Oosten, de vluchtelingencrisis, 
toegenomen nucleaire dreiging en een groter aantal terreuraanslagen maken de wereld van 
vandaag minder vreedzaam. 

Opvallend is dat de ‘vredesongelijkheid’ groter is geworden. De landen waar vrede is, zijn 
nog stabieler geworden, terwijl de situatie in oorlogsgebieden verslechtert. Dat komt omdat 
het ons niet lukt langlopende conflicten op te lossen. 

Evenzeer als er in verleden en heden met een beschuldigende vinger is gewezen naar de 
religies als bron en veroorzaker van geweld, hebben alle religieuze tradities zich vanuit het 
geloof uitgesproken, over geweld en oorlog en vrede.

Sprekers

Prof. Dr. Fred van Iersel, bijzonder hoogleraar geestelijke verzorging bij de Krijgsmacht, zal 
vanuit bijbel-theologische notities ingaan op de katholieke sociale leer met betrekking tot 
oorlog geweld en vrede.



Ds. Karin  van den Broeke, lid van het uitvoerend comité van de Wereldraad van Kerken, zal 
ingaan op uitgesproken statements van de Wereldraad met betrekking tot oorlog en vrede 
en hoe de Raad  daaraan daadwerkelijk gestalte geeft. 

Praktische informatie

Dagprogramma : Het gehele programma en meer informatie vindt u op de website 
www.icfnederland.nl

Datum : zaterdag 7 april van 10.30 – 17 u

Locatie: Schouwburg de Kring,  Kerkstraat 1, 4701 HT Roosendaal tel. 0165 555 555

Telefoonnummer secretaris ICF Bergen op Zoom 06-42118775 ( voor bijzondere situaties)

Routebeschrijving:
Algemeen: Volg in Roosendaal de blauwe aanwijzingsborden Politie Team Centrum.
Let op! De Kerkstraat is voor autoverkeer gesloten. De Kring is met de auto uitsluitend 
bereikbaar via de Nieuwstraat. Geef bij gebruik van je navigatiesysteem dan ook Nieuwstraat
in Roosendaal aan.
Vanuit Breda: A58 (Breda-Vlissingen), afslag Roosendaal, vervolgens rechtsaf 
(Antwerpseweg, richting centrum), bij verkeerslichten aan T-splitsing linksaf (Laan van 
België), daarna op de rotonde rechtsaf (Nispensestraat). De Nispensestraat gaat ter hoogte 
van de Nieuwe Markt over in de Burgemeester Prinsensingel, vervolgens linksaf Nieuwstraat.
Aan het einde van de straat is parkeergarage de Biggelaar, (navigatie : Nieuwstraat ) 
Schouwburg De Kring bevindt zich aan de rechterkant. Dagkaart € 9,-
Vanuit Bergen op Zoom: A58 (Vlissingen-Breda), afrit Roosendaal, linksaf onder viaduct door
(Antwerpseweg, richting centrum). Zie verder hierboven.
Vanuit Rotterdam: Na Moerdijkbrug afslag A17 (richting Roosendaal), bij Roosendaal borden
richting Breda ( A 58) aanhouden, op A58 afrit Roosendaal, linksaf onder viaduct door 
(Antwerpseweg, richting centrum). Zie verder hierboven.

Vanaf station Roosendaal: Ongeveer 10-15 minuten lopen: Stationsplein oversteken, 
richting centrum (Brugstraat), daarna rechtsaf (Burgemeester Prinsensingel), na 350 meter 
rechtsaf (Molenstraat), 1e straat links (Kerkstraat). De Kring zie je aan de linkerkant.

Aanmelding en kosten:
De kosten zijn € 50, - per persoon. Inclusief koffie en lunch. 
(Bij aanmelding na 30 maart € 55,-)
Aanmelding uitsluitend via het formulier op de website www.icfnederland.nl
Wanneer u gebruik wilt maken van een goedkoper parkeerterrein in de nabijheid kunt u dit 
aangeven op het formulier en wij mailen u dan nadere informatie.

Informatie over de sprekers

Prof. dr. Fred van Iersel is bijzonder hoogleraar geestelijke verzorging bij de Krijgsmacht in 
Tilburg. Professor voor sociale encyclieken aan het Internationaal Instituut Canon Triest te 
Gent (B) alsook docent bijzondere moraaltheologie bij Fontys Hogeschool te Utrecht.



Mevr. Ds. Karin van den Broeke is predikant van de protestantse gemeente De Ontmoeting 
te Noord-Beveland. Zij is tot maart 2018 preses van de synode van de Protestantse Kerk in 
Nederland en lid van het uitvoerend comité van de Wereldraad van Kerken. 


