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Aanvang zondagsviering 10:30uur      
Zo 27  mei  1e Pinksterdag
                   Helma Schenkeveld
Zo 3  juni  Marina Slot  (Amstelkerk)
Zo 10  juni  Catrinus Mak en   
   Helma Schenkeveld
 Zo 17  juni Gastvoorganger 
   Frans Gerritsma
 Zo 24 juni Henk Kemper
Zo 1  juli Hans Ernens
Zo 8  juli Catrinus Mak
Zo 15 juli  Bert van der Meer

Kindernevenvieringen                 
Zondag 24 juni  St. Jan
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Lunchconcerten 
in De Duif

Concertprogramma 
voorjaar 2012

10 juni 
● Bram Buitenkant 
 piano

Voor het totale concertaanbod in 
De Duif zie de aankondiging op 
www.stadsherstel.nl > Cultuuragenda

Pinksterfietstocht
2e Pinksterdag, 28 mei 2012, 13:00 uur
Zoals vanouds komt er weer en fiets-
tocht op tweede Pinksterdag, maan-
dag 28 mei. Veel Duiven hebben zich al 
ingeschreven. 
De start is om 13.00 uur bij de Duif aan 
de achterkant en voor anderen eventueel 
te beginnen bij het Centraal Station 
Amsterdam. Het is nog niet bekend hoe 
laat de opstaptijd bij het station is.
We hopen natuurlijk op mooi weer, 
zodat deze keer de tocht wel kan 
doorgaan. Het plan is om naar Noord 
te rijden, de fietstocht zal niet zo lang 
worden. Wij willen gaan dineren bij 
Chinees Indisch Restaurant Happy 
Corner, Plantage Middenlaan 30, hoek 
Plantage Kerklaan, tel. 020 – 624 15 25. 
Ook als de fietstocht niet zou doorgaan, 
willen we daar toch gaan eten. Niet-
fietsers kunnen daar ook aanschuiven, 
maar moeten zich in de koffiehoek wel 
even opgeven. Tot dan! 
Voor meer informatie kun je bellen met 
Hortense, tel. 020 – 626 61 55.
● Hortense Ghijs

Pasen en Pinksteren
Het is vaak moeilijk uit te leggen dat Pasen en Pinksteren zo centraal staan 
in het christendom. De geloofstaal klinkt in ongelovige oren al snel dat de 
Verrijzenis het levend worden van een lijk is. Pinksteren klinkt al snel als 
mannen die in hun verdriet en gemis elkaar in tongentaal verstonden. Misschien 
moeten we leren om geloof  uit te leggen aan de hand van het alledaagse leven.

Overal waar iemand opstaat uit onderdrukking. Overal waar mensen de 
kracht vinden om niet akkoord te gaan met onrecht. Telkens wanneer 

iemand opstaat uit verlammende angst, daar is het Pasen. Dus wanneer iemand 
genoeg heeft van die beklemmende relatie met zijn partner of  werkgever. Of  
wanneer mensen uitkomen voor hun seksuele geaardheid ook al kunnen ze 
worden afgewezen of  verlaten. Elke keer wanneer mensen opkomen voor het 
schenden van iemands rechten, kunnen we daar kracht uit putten, omdat het een 
Opstandingsverhaal is.

Met Pinksteren willen we als het ware in de geest van Jezus, in zijn voetsporen 
treden. Hij beloofde een trooster. Mensen die uit de gevangenschap van rouw 
komen, of  uit een zware depressies klauteren, of  afrekenen met een jarenlang 
minderwaardigheidscomplex. Daar is het Pinksteren. Overal waar mensen be-
geesterd zijn, ons meenemen in een visioen dat groter is dan ons hart, ons ten 
volle zien ten opzichte van de Ander. Daar is het Pinksteren.

Laten we elkaar die verhalen blijven vertellen. Want die vele kleine Pasen en 
Pinksteren samen, geven betekenis aan het oorspronkelijke Pasen en Pinksteren. 
Sta op! Wees begeesterd!
● Marc van de Giessen

In memoriam Goos Verboom
Op 22 april jongstleden is rond 14.00 uur 
rustig en vredig ingeslapen Goos Verboom. 
De avond hieraan voorafgaand heeft hij nog 
genoten van een laatste glas wijn en een 
onmisbaar sigaartje. 
Daarna stond hem voor ogen om in slaap 
gebracht te worden en op die wijze, pijnloos 
en rustig, over te stappen van dit leven in 
een nieuw leven. Rustig overstappen van 
het hier en nu naar het Daar. “Moge hem 
vergezellen, al het goede dat hij gedaan 
heeft. Moge het met hem meegaan naar het 
Onbekende.” 
Goos is lange tijd een van onze koorleden geweest en voorganger van de Duif. 
De laatste tijd was hij niet meer bij machte bij ons te komen, maar zijn geest was 
zeker bij ons. Nog drie weken geleden bezocht hij op zondagmorgen de viering, 
waarvan hij zichtbaar genoot. 
De uitvaartdienst vond plaats op zaterdag 28 april om 11.00 uur in de kerk waar 
Goos naast woonde: De Oosterkerk in Hoorn: Grote Oost 58-60. 
Na de begrafenis, die in Zwaag plaatsvond, was er in de Oosterkerk, in de traditie 
die Goos zo dierbaar was, koffie, thee, wijn, Bossche Bollen en een lekkere hap, 
alsmede een nawoord.
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Verjaardagen
20 mei: Liliane Priester
             Joop Wijn
22 mei  Els van Ewijk
27 mei  Emy Schansman
28 mei  Harry Maalman
31 mei  John Christiaans
  3 juni  Rui Suprihadi
  6 juni  Carla Ubbink
  7 juni  Maruja Bredie
11 juni  Jacob Gransjear
12 juni  Yasmijn Jorritsma
             Els Veenhof
18 juni  Hortense Ghijs
19 juni  Harris Brautigam
20 juni  Neelly Schiermeier
23 juni  Lisa van der Meer
25 juni  Fred Vos
27 juni  Loes v.d. Berg
28 juni  Mathijs Kemper
30 juni  Wessel Moerkamp
  1 juli   Marisca Jorritsma
  2 juli   Johanna Klein

Colofon
Het Groene Licht is een uitgave van de 
Stichting De Duif. Verantwoordelijk voor 
de inhoud is de redactie: Hortense Ghijs,  
Angela van der Marck en Hans Ernens.
Vormgeving: Freek van der Marck en 
Fred Vos.
HGL is onder andere een podium voor 
discussie. Ingezonden stukken zijn 
welkom, maar de redactie behoudt zich 
het recht voor van niet plaatsen en 
inkorten.

Adressen
●  Stichting De Duif
● Oecumenische Basisgemeente De Duif
● Stichting tot Beheer van De Duif
● Redactie Het Groene Licht 

Postadres: Utrechtsedwarsstraat 7
1017 WB Amsterdam
e-mail: deduif@xs4all.nl
website: www.deduif.nu

● Stichting De Duif, entree kerkzaal
Prinsengracht 756, 1017 LD Amsterdam

 Telefoon  06 45949624
  Postbank       ...................  049.80.620

Verzending HGL

  Hortense Ghijs ...................  020 6266155

Abonnement HGL

 Door overmaken van € 15,00 per jaar 
op Postbank rekening 49.80.620 ovv. 
Abonnement HGL wordt u postabonnee.

Hoe word ik aangeslotene
van De Duif?
 Wie zich met de Duifgeloofsgemeenschap 

verbonden voelt, kan zich melden bij 
het bestuur met het verzoek in het 

Doosje
Ik noem een naam: Donald Jones. Ik noem een liedje: Ik zou je het liefste in 
een doosje willen doen. Het zou met niets verbazen als vele HGL-lezers meteen 
dit liedje weer horen. Met daarbij dat charmante Midden-Amerikaanse accent, 
waarmee Donald Jones dit liedje van Annie M.G. Schmidt zong.

Een onvergetelijk liedje van een smoorverliefd mens die zijn engeltje in een 
doosje wilde doen ‘en maar bewaren’! In haar speelse humor brengt Annie M.G. 
hier het onmogelijke van een verliefd hart onder woorden: de neiging om alles 
voor zichzelf  te behouden, de kinderlijke jaloersheid, de wil tot geborgenheid en 
ook kleinburgerlijke hebzucht.
Nou ja, allemaal goede bedoelingen, maar zoiets kan natuurlijk niet. Zo ga je niet 
met elkaar om. Je sluit de ander niet op om het voor jezelf  te houden. Dat is het 
stomste wat je met een ander kan doen. Je ontrooft jezelf  dan van die liefdevolle 
blik als antwoord, of  die uitdagende opmerking om met elkaar op pad te gaan 
om het leven samen te vieren!

Nou even heel wat anders. Onlangs hebben de Nederlandse bisschoppen een 
boekje uitgegeven waarin precies staat hoe de katholieke kerken vanaf  volgend 
jaar de Goede Week moeten vieren. Als je een verzamelaar van rariteiten bent, 
raad ik je aan dit boekje aan te schaffen. Want het wordt geld waard: een collec-
tors item van stuitende onbenulligheid!
Nu weet ik wel dat de basis van waaruit onze Duif  als zoekende geloofsgemeen-
schap het Paasmysterie viert, veel breder is dan het denken van de Vaticaanse 
vertegenwoordigers. Dat heb ik zelf  meerdere malen mogen meemaken en 
teruggelezen in de overwegingen van vasten- en paastijd in De Duif. Maar 
waarom dan toch aan dat bisschoppelijke geschrijf  aandacht geven. Ja, dat vroeg 
ik mezelf  ook af.

Maar opeens was het plan er. Ik kon er niets aan doen. Het gebeurde tijdens de 
dienst van 22 april jongstleden, toen Yvonne van der Meer in de tweede lezing 
van de brief  van Johannes voorlas: “Dit is wat wij hem hebben horen verkon-
digen en wat we u verkondigen: God is Licht, er is in hem geen spoor van duis-
ternis”. En ongevraagd vulde ik die quote in stilte voor mezelf  aan met: en dat 
Licht doe je niet in een doosje! Het was natuurlijk mijn ergernis over dit domme 
bisschoppelijke geschrijf  wat als een oprisping opwelde. Ik hoorde het melodie-
tje van Donald Jones erbij. Vraag me niet hoe dat kan, maar het is wel zo.

Het is voor mij de zoveelste keer dat de officiële zetbazen van de Roomse kerk 
het goddelijke licht in hun doosje willen doen, en maar bewaren, steeds maar 
bewaren. Voor zichzelf! 
Bij Donald Jones en zijn doosje kan ik heerlijk genieten en lachen. Hij weet ge-
lukkig, op tekst van Annie M.G., dat je het liefste niet kan inpakken. Bij de heren 
bisschoppen valt niets te lachen. Zij geloven er echt in dat je zo met het Licht 
moet omgaan. 
O ja, en voor ik het vergeet: buiten de paastijd mag van hen de paaskaars niet 
meer aangestoken worden en ook niet op het priesterkoor blijven staan. Ja, ja… 

● Harris Brautigam

Dankwoord
Het grote aantal aanwezigen bij de 
begrafenis en de vele brieven, kaarten, 
bloemen, bezoeken en telefoontjes, die 
wij ontvingen na het plotseling overlijden 
van Paul Winfried Boonstra hebben 
ons bijzonder goed gedaan. Hieruit 
putten we kracht en is ons eens te meer 

gebleken hoeveel Paul heeft betekend 
voor mensen die zijn pad kruisten en 
korte of lange tijd met hem opliepen.
Daarvoor danken we u uit de grond van 
ons hart.
Mieke Boonstra-Heurneman
Familie Boonstra
Familie Heurneman
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Wat een bijzondere weken hebben we achter de 
rug.

Goos
De viering van het leven van Goos Verboom 
in Hoorn op 28 april is door velen van ons 
bijgewoond. Het koor van De Duif  was op 
volle sterkte aanwezig! Marina was voorganger. 
De dienst ademde vriendschap en liefde uit, de 
warmte van mensen die om elkaar geven en er 
voor elkaar zijn, zeker als het van groot belang 
is! Wim Rombouts is alle Duiven heel erg dank-
baar. Wat horen dood en leven toch bij elkaar, 
want ….

Maria
Op 28 april is Irina Antonova bevallen van een 
prachtige dochter: Maria. Christina is nu de 
grote zus, en Irina en Ivan zijn de trotse ouders 
van dit mooie, nieuwe mensje.

Aangeslotene
We mogen ons verheugen dat er geregeld 
nieuwe mensen hun weg vinden naar De Duif  
en zich thuis voelen bij ons. Dat betekent dat we 
het goed doen met elkaar. Nu wil het geval dat 
er ondanks de informatie in HGL, vragen zijn 
over hoe je nu Aangeslotene kunt worden. Dat 
is eigenlijk heel eenvoudig. Je stapt op een van de 
bestuursleden af  en geeft aan dat je Aangeslo-
tene wilt worden. We vragen je je adresgegevens, 

telefoonnummer en e-mailadres. Dat is alles. Een andere 
manier is om een e-mailbericht te sturen met vorengeno-
emde gegevens naar: deduif@xs4all.nl

Maar wat houdt het in Aangeslotene zijn van De Duif? 
Er vinden per kalenderjaar een aantal Vergaderingen van 
Aangeslotenen (VA) plaats. Die worden meestal op een 
zondag gepland van 12.00 tot 13.00 uur. In deze VA’s wor-
den praktische zaken besproken, zoals de voorbereidingen 
voor de Kerstnacht, het Jaarverslag en inhoudelijke zaken, 
zoals wat vinden De Duiven van belang voor de toekomst 
van de geloofsgemeenschap.
Als Aangeslotene ben je stemgerechtigd wanneer we tot 
stemmen overgaan. Aan het begin van ieder jaar worden 
de voorgangers en de bestuursleden ge- of  herkozen. We 
zijn een groep mensen die allemaal als vrijwilligers, in hun 
vaak schaarse vrije tijd, hun handen uit de mouwen komen 
steken. Iedere zondag wordt de kerk ingericht, koffie en 
thee gezet en na de viering weer opgeruimd. We huren de 
kerk en daarom laten we het gebouw netjes en opgeruimd 
achter. Voorafgaand aan de dienst is de viering voorbereid 
in de liturgievergadering op maandagavond, het boekje 
in elkaar gezet door de voorganger en gekopieerd en 
gevouwen. De voorgangers steken een paar keer per jaar 
de koppen bij elkaar om met elkaar te bespreken welke 
thema’s aan bod zullen komen. Kindervieringen worden 
voorbereid. Het koor repeteert iedere week een avond. En 
dan vergeet ik vast nog dingen.
Kortom: er is veel te doen en het is bovenal gezellig! 
Als Aangeslotene heb je stemrecht en word je gevraagd 
actief  een bijdrage te leveren aan het inrichten/opruimen 
van de kerk, deelnemen aan de vergadering van 
Aangeslotenen(VA), meedenken en respectvol feedback te 
geven op zaken et cetera. Als er nog vragen zijn, horen we 
dat graag!

● Yvon van der Meer

Geboren

Maria

Wat ben je mooi zoals je daar ligt.
Je oogjes zo helder en op ons gericht.
Je bent het wachten waard geweest
Daarom is het bij ons groot feest
Vingertjes, teentjes alles is compleet
We vertellen heel trots
Dat je Maria heet

Ivan en Irina en zus Christina

Irina is pianiste bij het Duifkoor

Hoera de zomer begint!
Tijd voor een kinderviering! Net als vorig jaar willen we weer het feest van Sint 
Jan in De Duif  vieren. En wel op zondag 24 juni. Tijdens het Sint Jans-feest 
vieren we de geboorte van Johannes de Doper. 
Johannes was een goed man. Hij riep de Joden op netjes te leven, aardig voor 
elkaar te zijn en eerbied te hebben voor God. Dan konden ze zich door Johannes 
laten dopen. Zonder goed te leven had dopen geen zin volgens hem: de doop zag 
hij als een rituele reiniging van het lichaam na reiniging van de ziel. Vele mensen 
lieten zich door hem in de Jordaan dopen. Onder hen was ook Jezus.
Deze dag valt samen met het midzomerfeest, het moment waarop de zon op 
z’n hoogst staat, de vogels al vanaf  vier uur fluiten, de bloemen bloeien, de 
grassen zaden dragen en de bomen en planten hun vruchten afgeven. Ook is 
het een half  jaar na Kerstmis, wanneer we de geboorte van Jezus vieren en de 
winter ingaan.

Tijdens de kinderviering proberen we weer een verbinding te leggen tussen 
de voor-christelijke en christelijke betekenis van het feest van Sint Jan. Zoals 
gebruikelijk trekken we ons na een inleiding terug op ’t Hemeltje en komen we 
aan het einde van de viering naar beneden om samen met de volwassenen af  
te sluiten.
Dus: neem je ouders/opa’s/oma’s et cetera mee en geef  je even op per mail: 
kindernevendienst.deduif@xs4all.nl.  Tot 24 juni!
● Marian van der Meer

Utrechtsedwars

Bijzondere weken


