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Aanvang zondagsviering 10:30uur
 15  juli  Bert van der Meer
   Start zomerserie
   Gedurende de zomerserie
   is het koor met vakantie
 22  juli   Jan Andreae
 29  juli   Marina Slot
   5  aug  Bert van der Meer
 12  aug  Jan Andreae
 19  aug  gastvoorganger & Harris   
  Brautigam
 26  aug   Helma Schenkeveld
   2  sept  Diana Vernooij
 9  sept  Bert van der Meer
   Afsluiting zomerserie en
   Startzondag - met koor!

In memoriam
Gozewinus Jacobus Verboom

Goos
 * Delft, 1 oktober 1947
+ Hoorn, 22 april 2012

 
We willen iedereen bedanken voor de 
geweldige steun en hulp die we gekregen 
hebben in de periode dat Goos ziek was. 
Buiten dat het verdrietig was, is het ook 
een bijzondere periode gebleken. De vele 
lieve brieven, kaarten en mails, maar ook 
de bijzondere gesprekken die zomaar 
ontstonden en die ons dichter bij elkaar en 
de mensen om ons heen brachten.

We weten dat Goos ervan genoten heeft. 
Hij hield al van veel praten, maar het werd 
nu soms heel anders. Intiemer, dichter bij 
de mensen om ons heen. Maar ook bijna 
altijd met humor, een kwinkslag en heel 
veel lachen. Soms met een traan erbij en 
soms zelfs zonder woorden. Het heeft ons 
geholpen om van het leven te genieten zoals 
het zich aandiende.

We willen iedereen bedanken voor het 
meeleven na het overlijden van Goos en voor 
de overweldigende belangstelling bij de viering 
in de Oosterkerk en de begrafenis op het 
kerkhof in Zwaag. De aanwezigheid van zoveel 
lieve mensen heeft ons getroost en gesterkt.

Wim Rombouts
Werner, Margreet, Doreen, Johan
Maartje, Steven, Floris, Frouke, Mirthe en 
Gijs
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Overvloed
Rui en ik waren een dag of  tien in Zuidoost Turkije in een mooi resort. 
Het accent lag deze keer op luieren, zwemmen en lezen. Het land is prachtig, 
vriendelijke trotse mensen, gezegend met een zalig klimaat, mooie baaien, 
woeste bergen en ga zo maar door. Het resort lag in een toeristisch plaatsje, 
maar nog authentiek Turks, zo was te lezen op internet. We hadden er zin in!

Alles klopte zoals beloofd, maar niemand van ons wist dat we in een soort 
Russische enclave terecht waren gekomen. De Russen, in de jaren 90 

voorzichtig gaan reizen na de glasnost, zijn nu ‘geïnfiltreerd’ in de gehele zuid-
kust van Turkije, en dus ook waar wij zaten.
Nou heb ik niets tegen Russen (onze Irina is de allerliefste en leukste Russin die 
ik ken) of  tegen welke bevolkingsgroep in een land dan ook, maar een beetje 
gemêleerd is mijns inziens altijd wel het leukst als je ergens bent. Zo niet in 
Turkije. De tweede taal is Russisch (alle Turken daar spreken goed tot vloeiend 
Russisch), in ons hotel waren wij de enige Nederlanders en zo’n 95% waren 
Russen.
Russen zijn in zeer korte tijd rijk(er) geworden, reizen de hele wereld over en 
zijn nogal dominant aanwezig. Dat vertaalde zich vooral tijdens de maaltijden. 
Wij hadden ons laten verleiden om “ultra all inclusive” te boeken. De gehele dag 
eten en drinken wat en zoveel je maar wilt. Dat namen sommigen zeer letter-
lijk. De maaltijden waren allemaal in buffetvorm en zeer omvangrijk, tegen het 
absurde aan. Buffetten met amuses, soepbuffetten, saladebuffetten, vlees- en 
visbuffetten, pastabuffetten, brood en kaas-buffetten, life cooking, fruit- en 
chocoladebuffetten en Turkish Delight-buffetten. Voor sommigen een feest, ik 
werd er helemaal triest van.
Wat een absurde en ranzige overvloed aan eten, hoever kun of  moet je gaan 
om een mens te kunnen bevredigen in de vakantie? Wat is er mis met een soepje, 
salade met wat brood en stukje vlees of  vis en kopje koffie toe? Alle Russen 
stampten hun tafels vol met alles wat er maar te krijgen viel. Borden en borden 
vol met brood, kaas, aardbeien, vlees, vis, voorgerechten en ga zo maar door. 
Vaak zaten ze maar met 2 of  4 man aan tafel. Als er bijna geen leeg plekje meer 
te vinden was aan tafel, gingen ze eten. Prima wat mij betreft, maar eet dan wel 
alles op. Dat gebeurde zelden, vaak liet men meer dan de helft staan. Het meeste 
gaat dan linea recta de vuilnisbak in.
‘Ultra all inclusive’ heet dat dan. Mensen die zich ongegeneerd volproppen als 
varkens in een 5 sterren resort. Ik heb vaak aan onze vieringen gedacht… 
We ‘delen brood en wijn’ en hebben wat lekkers bij de koffie. Oké, geen zonover-
goten klimaat en mooie baaien in Amsterdam, maar wel gewoon een soepje met 
een broodje en een koekje bij de koffie. Gelukkig maar. Voor mij alleen nog ‘ultra 
all inclusive’ genieten van onze volgende vakanties, zonder buffetten.
скромность украшает человека  
Bescheidenheid siert de mens
● Hans Ernens

Rooster inrichten ‘zomerzondagen’
22 juli   Catrinus en Jos
29 juli   Fred en Harry
5 aug    Jos en Marc
12 aug  Harry en Fred
19 aug  Marc en Jos

26 aug  Dorien en Harry
2 sept   Jeanne en Marc
--------- 
Als je als bezoeker wilt 
helpen met neerzetten en 

opruimen van de be-
nodigde spullen, wordt 
dat erg op prijs gesteld. 
Alvast hartelijk dank!
● Yvon van der Meer
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Verjaardagen
   9  juli Thomas Moerkamp
 12 juli Natalie Hakhoff
 13 juli Jeroen Wink
 17 juli Julia Rikken
 2 aug Tineke Berger
   Margaret v.d. Biene
 5 aug Herman Rikken
 8 aug Chris Eijlders
   Joachim van der Marck
13 aug Lydia de Wit
15 aug Bert van der Meer
16 aug Ekram Mohammadi
17 aug Ruben Gransjean
18 aug Abel van der Meer
   Charlotte Priester
19 aug Jamie Kraan
20 aug Noelle Kraan
21 aug Hedwig Buren
26 aug Henk Kemper
30 aug Eric Priester

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
● 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 
register van Aangeslotenen te worden 
opgenomen. Aangeslotenen kunnen 
onder meer participeren in de democra-
tische besluitvorming. Van hen wordt 
actieve deelname aan de basisgemeente 
De Duif verwacht.

Hans Küng - en is de kerk nog te redden?
Toen ik aan mijn moeder vertelde dat ik priester wilde worden, stonden mij 
slechts 2 beelden voor ogen: het had met God te maken (van wie ik volstrekt 
geen beeld had, maar een soort vertrouwd gevoel) én het had met mensen te 
maken. Wat mij veel later heel duidelijk werd, was dat ik toen volstrekt 
niet dacht aan het instituut kerk. Het idee van zo’n organisatie was mij op 
dat moment volkomen vreemd. Laat staan dat ik die organisatie met mijn 
priesterwens ruimte zou willen bieden om over mijn leven te heersen.

Ik heb eigenlijk tot en met Paus Johannes XXIII en het tweede Vaticaans con-
cilie in die onbevangen naïviteit mijn priesterschap beleefd. Maar toen ging het 

daarna mis. Mijn naïviteit verdween volkomen. De voornaamste reden vertolkte 
Wim Kan eens op onnavolgbare wijze: ‘Terwijl wij naar de maan reizen maken, 
vertelt de paus ons dat we met de paardentram moeten gaan!’

Zwitserse priester Mijn bijdrage aan dit HGL draagt de naam van de Zwitserse 
theoloog Hans Küng. Ik bewonder deze man zeer. In 1928 in Zwitserland geboren, 
werd priester, en als zeer begaafd student door zijn bisschop naar Rome gestuurd 
om daar te studeren. Hij werd professor in Tübingen, en had als collega-professor 
Joseph Ratzinger. Konden het eerst redelijk goed vinden met elkaar, tot in de jaren 
zestig toen Ratzinger in het kerkelijke circuit aan een opvallende carrière begon.

De toen groeiende wetenschappelijke verwijdering tussen die twee werd radicaal 
toen Küng in een wetenschappelijke studie aantoonde, dat die zogenaamde 
pauselijke onfeilbaarheid van het eerste Vaticaanse concilie, alleen maar steunde 
op de manipulatie van de Vaticaanse curie en volstrekt geen bijbelse grond had! 
De rapen werden gaar: Küng werd zijn leerbevoegdheid afgepakt. Er volgden 
nog meer straffen, maar hij bleef  zijn priesterschap trouw en ging voort met zijn 
wetenschappelijke publicaties, waarop het Vaticaan alleen maar met straffen en 
bedreigingen reageerde en niet met een wetenschappelijk tegenargument kwam!

Ontnuchterend Van Küng is onlangs weer een boek verschenen met als titel ‘Is 
de kerk nog te redden?’ Het is een goed gedocumenteerd overzicht. Je schrikt er 
van, als je nog in een naïeve droom leeft. Het werkt ontnuchterend en leest als 
een trein. Aanbevolen voor de vakantie!

Küngs idee voor de redding van de kerk omvat 4 eisen:
1. een kerk heeft zin als ze uitgaande 
van haar christelijke oorsprong zich 
richt op de tegenwoordige taken;
2. als ze het patriarchale denkpatroon 
verlaat en mannen en vrouwen gelijke 
kansen en functies biedt
3. als ze nu eens echt oecumenisch 
wordt met volledige erkenning van de 
avondmaalsgedachte- en praktijk;
4. het Romeins Vaticaanse imperial-
isme verlaat en respect toont voor de 
waarheid van andere religies en kerken. 

Dit lezende denk ik aan al die reli-
gieuze gemeenschappen en kerken 
die overal verspreid deze 4 wensen 
bezig zijn waar te maken. Onze Du-
ifgemeenschap bewandelt deze route 
ook al langer en staat daarmee in 
dat gezelschap van velen die van de 
Bijbelse boodschap iets willen maken! 
En dat moeten we zo houden!
● Harris Brautigam

Vijftig jaar Tweede Vaticaans concilie
Op zaterdag 6 oktober zal in De Nieuwe 
Liefde (Da Costakade 102) tussen 10.30 en 
16.30 uur een publieksdag gehouden worden 
ter gelegenheid van ‘Vijftig jaar Tweede 
Vaticaans concilie’. Lezingen, interviews, 
gesprekken, zingen, archiefbeelden van KRO 
Brandpunt en cabaret. Met medewerking 
van Huub Oosterhuis, Marjet Derks, Abt. G. 
Mathijsen, Ruud Huysmans en Eric Sengers. 
Er wordt gezongen onder leiding van het 
Koor Amsterdamse Studentenecclesia. 
Dagvoorzitter is Laetitia van der Lans.

Deelname € 30,- (incl. koffie – lunch – borrel)
Informatie en aanmelden: 
www.denieuweliefde.com 

Aan het einde van deze dag wordt het boek ‘De 
visioenen van het Tweede Vaticaanse Concilie’ 
gepresenteerd. Mgr. H.C.A. Ernst emeritus 
bisschop van Breda krijgt het eerste exemplaar.
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Het is zomer!
De voorgangers hebben onlangs de zomerserie voorbereid. Het thema: 
‘Stilstaan bij wat er is in de rijkdom van de zomer’. Dat belooft wat! 
Ruimte en tijd voor jezelf  en de ander. Als de zon daarbij schijnt, voel 
ik me meteen wat vrolijker. 
Bestuur Hortense, Marian, Ineke, Marina en ondergetekende hebben 
op 12 juni vergaderd. Marc was met vakantie. We hebben weer veel 
besproken. Een greep daaruit: 
- Het monumentenweekend vindt plaats buiten onze wijk, helaas. We heb-
ben daarom besloten geen extra activiteiten te plannen in dit weekend.
- Er wordt weleens gevraagd of  er een zogenoemde ringleiding aanwezig 
is voor slecht horenden. Die is er niet. Als je slechthorend bent, is het 
advies dan ook om een plaats te kiezen in de buurt van een geluidsbox.
- Het inrichtrooster voor de zomer is rond, zoals te lezen elders in dit 
HGL. Harry Maalman en Jos Pruissen zijn er bijna altijd! Waarvoor har-
telijk dank. Voor na de zomer hebben we nog steeds extra handen nodig. 
Aangeslotene zijn betekent ook dat je geregeld een handje toesteekt. Er 
zijn uiteraard meer mensen die veel doen. Die vergeet ik niet, maar soms 
kan dank uitspreken voor een paar uitschieters een motivatie zijn voor 
andere Duiven.
Vroeger (lees: vroeghur) De Duif  heeft een rijke geschiedenis. In 
onze vergadering is het idee geboren om die rijke geschiedenis, vanaf  
ongeveer De Kraak in 1974, met ‘nieuwe’ Duiven te delen. Soms zijn 
er dingen die gegroeid zijn in de loop van de alweer bijna 39 jaar. Wat 
velen niet weten, is dat er over de meeste dingen flink is gediscussieerd, 
voordat er überhaupt iets werd veranderd. Want De Duif  geloofsge-
meenschap wilde wel volwaardige vieringen neerzetten. De kans om 
een serieuze plaats in de diverse geloofsgemeenschappen van Amster-
dam moest gewaarborgd worden. Volgens mij is dat aardig gelukt!
Het idee is om een aantal thema-avonden te beleggen waar de historie 
van De Duif  met elkaar gedeeld kan worden. Het bestuur nodigt daarom 
‘Oude Duiven’ uit (hoeft niets te zeggen over je leeftijd hoor!) om ideeën 
te verzamelen. We kunnen dan bekijken hoeveel materiaal en dergelijke 

we hebben om een presentatie te kunnen geven. Wellicht beslaat het meerdere 
avonden die een thematisch karakter kunnen hebben. Het plan is om in september 
voorbereidingen te treffen, zodat we tijdens de lange winteravonden ‘vroeghur’ 
kunnen delen. 
Voedselbank De voedselbank heeft acties om lang houdbare levensmiddelen 
in te zamelen. Wij doen daar graag aan mee. Al is het uiteraard triest dat de 
voedselbank zo nodig is! De viering van Sint Maarten op 11 november zal in het 
teken staan van zo een actie. Er staat een kinderviering gepland. Noteer alvast in 
de agenda! Nadere informatie volgt.
Martelaren van Gorcum Op 7 juni waren er een kleine vijftien mensen te gast 
op het Hemeltje. De Martelaren van Gorcum is de geloofsgemeenschap die kerkt 
in de Watergraafsmeer. Men wilde heel graag van ons weten wat de constructie is 
met Stadsherstel voor wat betreft onderhoud, huur en exploitatie van het gebouw 
en hoe wij onze vieringen vorm geven zonder een vaste pastor. Henk, Fred, Ineke 
en ik hebben de vragen naar wederzijdse voldoening weten te beantwoorden. Er 
zijn cd’s uitgewisseld van de koren en van de Martelaren is er een boekje over de 
geschiedenis van het orgel daar. Dit ligt ter inzage op het Hemeltje.

Lieve Duiven, ‘oud’ en ‘nieuw’, geniet van al het moois dat de zomer te bieden heeft.
● Yvon van der Meer

Het levenspad
Niet de bestemming is het doel, 
maar de weg erheen, dat is het doel...

De trouwe Duif-bezoeker moet het 
ongetwijfeld zijn opgevallen dat ik de 
afgelopen weken niet meer in jullie 
midden aanwezig ben. Via een bijdrage 
in het HGL wil ik daar graag nog wat 
over zeggen, een afscheidsgroet!
Het is een moeilijke beslissing 
geweest mij voortaan niet verder onder 
jullie te vervoegen, het is niet zonder 
pijn voorbij gegaan. En toch, als ik 
eerlijk ben, is dit de juiste stap op mijn 
levenspad voor dit moment.
Het is ruim 4 jaar geweest dat ik 
met groot enthousiasme mijn inzet 
en betrokkenheid voor de Duif heb 
getoond. Op een moment dat mijn 
levenspad een nieuwe fase inging, 
is de Duif van grote betekenis voor 
mij geweest. Een plek en een groep 
mensen die mij heeft geholpen om het 
leven opnieuw uit te vinden en vorm 
te geven. Ik ben dankbaar voor de 
kansen die mij zijn geboden om mij 
verder te ontwikkelen in het spreken 
in het openbaar, het bijwonen van de 
liturgievergadering, het organiseren 
van de concerten!
Om het verder spreekwoordelijk uit te 
drukken, de Duif is een plaats waar de 
voordeur altijd wagenwijd openstaat! 
De achterdeur is daarentegen veel 
vaker dicht en ontoegankelijk. 
Daar ligt mogelijk een taak om verder 
aan te werken, het creëren van 
openheid in de gemeenschap en de 
organisatie daarvan.
Het ga u allen goed!
Hartelijke groet,
● Sem van de Pol

Utrechtsedwars

Geboren
Eline, Circe van Els

geboren op 
2e Pinksterdag 28 mei 2012.

Joyce en Thomas laten haar graag een 
keer live kennismaken met de Duiven

Open Monumentendag 2012
Doorgaans gaan we op Open Monu-
mentendag naar binnen. Dit jaar gaan 
we op 8 en 9 september ook naar 
buiten. Thema is ‘Groen van Toen’, 
waarin de relatie tussen het monument 
en zijn directe omgeving centraal staat. 
www.monumentendag.nl




