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Weer thuis
Op 9 september beginnen we weer met onze reguliere diensten, met koor, met 
Henk en - hoera- met Irina! Dat is weer ouderwets vertrouwd in De Duif, ook 
al zullen velen van jullie ook van de bijzondere zomervieringen genoten hebben. 
Dank aan de voorgangers die gewoon de gehele zomer zijn doorgegaan!

Ik hoop ook dat jullie een beetje van de zomer genoten hebben, die in augustus 
toch best mooi te noemen was. Vooral midden juli was erg bedroevend, maar 

al met al komen we een beetje uit op een gemiddelde Hollandse zomer lijkt mij. 
September brengt ons misschien ook nog de nodige zonnige dagen en is voor 
velen ook weer de maand waarin alle activiteiten opgepakt gaan worden, de files 
er weer staan en alle scholen weer zijn begonnen!
En... over een paar dagen gaan we ook allemaal weer stemmen! Nee, wees niet 
bang, geen politieke praatjes in HGL, maar wat wel grappig is om te zien zijn 
de voorbeschouwingen, opiniepeilingen en de talloze interviews met politieke 
leiders in bladen, kranten en op tv. De mooie beloftes en stellige visies vliegen 
ons weer om de oren en zal tot een climax komen op 10 september. Het gebrui-
kelijke politieke theater!

Ben je uitgesproken links of  meer rechts, dan zal de keuze niet zo moeilijk zijn. 
Maar “hang” je er een beetje tussenin, dan wordt het lastiger. Dan behoor je bij 
het “midden”. En “midden” lijkt een beetje verdwenen te zijn; “Nederland is 
verdeeld” zo lees je dan. Dus roepen een aantal politici nu opeens dat “Neder-
land behoefte heeft aan een stabiel kabinet”! (Goh, echt waar?) En jawel, liefst 
“een stabiel MIDDENkabinet”, zoals dat vroeger wel vaker voorkwam. Vroeger, 
waarbij een kabinet de volle vier jaren kon uitzingen!

Grappig woord wel, “middenkabinet...” Dus een beetje links en een beetje re-
chts... Beetje groener, maar ook een extra snelweg. Beetje minder hypotheekren-
teaftrek, maar niet helemaal afschaffen. Beetje meer belasting, maar niet alleen 
maar voor de rijken. Niet echt warm, maar ook niet echt koud...
Zoals een Hollandse zomer dus? Het kan vriezen, het kan dooien? Nu (26 
augustus) stortregent het, verleden week werd het plaatselijk 37 graden in ons 
land. We hebben er mee leren leven, we hebben zelden stabiele weerperiodes, 
maar altijd een beetje “er midden in”. Soms eens een koude winter, soms eens 
een hete zomer, maar vaak een beetje er tussen in. “Kwakkelweer” noemen we 
dat wel eens, maar dat zou voor Den Haag geen leuke kabinetsvorm zijn, een 
“kwakkelkabinet”. (Daar hebben we er al genoeg van gehad!)

Hoe dan ook, de keuze is niet zozeer lastig op 12 september denk ik, maar wel de 
formatie erna! Nederland is behoorlijk verdeeld, er is niet zoveel “midden” meer, 
ook al wordt hier zeer recentelijk wel weer over gesproken. We zijn wat meer links 
of  wat meer rechts geworden en hoe moeten sommigen partijen daar nu gaan 
uitkomen bij een formatie? Ik wens hun veel wijsheid en vooral geduld toe!
Wij gaan nu eerst uitkijken naar 9 september en de start van het nieuwe seizoen 
van De Duif, waarbij de voorgangers, bestuur, alle vrijwilligers et cetera al jaren 
een stabiele formatie vormen! En weer genieten van en kijken naar ons koor, 
met uiterst links Irina op de vleugel en Henk, zoals altijd, in het midden :-) 
Nu toch eens vragen waar zij op gaan stemmen.
● Hans Ernens

Sem, dank je wel
Langs deze weg wil ik, namens De 
Duif, Sem van de Pol hartelijk danken 
voor zijn inzet van de afgelopen vier 
jaar. Het is mooi om te lezen dat we 
als Duifgemeenschap zo veel voor jou 
hebben mogen betekenen. We zullen 
je inbreng zeker missen, maar weet 
dat de voor- én de achterdeur altijd 
openstaan, ook voor jou! We wensen je 
alle goeds en liefs toe op je levenspad 
en tot ziens!
● Yvon van der Meer

Agenda
Studiedag: op maandag 29 oktober 
van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Plaats: voormalige kapel Dijk en Duin, 
Wilhelminalaan 2, 1623 MA Hoorn
Kosten: € 20,-, inclusief lunch
Thema en onderwerp: “Waar het in 
het geloof om gaat”, aan de hand 
van het boek ‘The female face of God 
in Auschwitz’, van de Joodse theologe 
Melissa Raphael.
Spreekster: dr. Bettine Siertsema van 
de faculteit filosofie aan de VU
In de middag workshop stembevrijding 
o.l.v. Jacintha van Zwet
Theologische discussie en reflectie
Opgave: vóór 1 oktober



�

25 augustus 2012 

Lieve mensen,
Ons samenzijn na ontslag uit het verpleeghuis Klein België was maar van korte duur, terwijl 
Ton ó zó blij was weer thuis te zijn! Eerlijk gezegd werd ik ook wel erg overvallen dat ik 
afgelopen dinsdag het bericht kreeg dat er een plek vrij was gekomen én dat Ton gisteren kon 
worden opgenomen. Na bijna anderhalf  jaar wachten, met alle problemen én escalaties, ver-
waht je even rust te krijgen! Mooi niet. Echter, het bericht van Hogewey was ook wel een “blijde 
boodschap” daar Ton het laatste jaar toch erg achter uit is gegaan én zijn afhankelijkheid naar 
mij wel erg is toegenomen.

Met veel ambivalente gevoelens heb ik natuurlijk wel ja gezegd op deze opname, mij wel 
realiserend welke onrust dit weer voor Ton kan teweegbrengen. Met pijn in mijn hart heb ik 
wederom deze moeilijke beslissing genomen en met onze vriend Peter heb ik gisteren een goede 
overdracht gehad! Een hemelsbreed verschil met het verpleeghuis in Haarlem én Ton leek er 
aanvankelijk wel rustig onder én ook positief, zoals wij! Maar het weggaan was natuurlijk 
weer erg moeilijk. Ton begrijpt niet meer waarom ik hem alleen moet achterlaten én voelt zich 
natuurlijk weer voor de zoveelste keer dat ik hem in de steek laat! Het verschil is wel dat hij 
niet meer achter de gesloten deur hoeft te bonken, maar dat een begeleidster met hem mee gaat 
wandelen totdat ik weg ben!

Ik hoop en denk dat Ton zich daar gauw thuis gaat voelen. Peter en ik waren bijzonder 
positief  over onze eerste ervaringen van goede ontvangst, prima overdracht en ook nog gelijk een 
gesprek met de verpleeghuisarts. Ton was op zijn wijze weer heel charmant en soms nog heel 
adequaat reagerend!
 
Nieuw adres is:
Verpleeghuis Hogewey
Vijverpark 16, kamernummer 16.02
Heemraadsweg 1
1382 GV Weesp

Wil je Ton bezoeken, laat het mij even weten, zodat er niet te veel mensen gelijk bij hem zijn. 
Ton is een gezegend mens dat hij nog steeds veel bezoek krijgt; echt heel bijzonder!

Lieve groet,
Carla
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Verjaardagen
 17 sep Nicole van Eyk
 23 sep Ineke Schoon
 29 sep Sabine Christiaans
 1 okt Willemijn Kanders
 2 okt Cees Blaauw
   Marc Jorritsma
 4 okt Freek van der Marck
 7 okt Hans Ernens
 9 okt Ciske Wind
 13 okt Alet Aalders
 14 okt Jose Schets
 17 okt Brechtje Moerkamp
 20 okt Elise Man
 23 okt Dorien Eldering
 24 okt Marian van der Meer

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 
register van Aangeslotenen te worden 
opgenomen. 
Aangeslotenen kunnen onder meer 
participeren in de democratische 
besluitvorming en van hen wordt actieve 
deelname aan de basisgemeente De 
Duif verwacht.

Vredeszondag 2012
Energie voor Vrede, 
met hand, tong en hart vormgeven aan geloof in gerechtigheid.

Interreligieuze viering in basisgemeente De Duif, 
Prinsengracht 756, Amsterdam.

Voorgangers: Ceylan Weber (christelijke moslima) en 
Diana Vernooij (christelijk boeddhist)

Doop van Isaac, zoon van Chantal Omloo en Martine Reukers

geboren 20 oktober 2011
 
Zondag 16 september, aanvang 10. 30 uur.  

● Diana
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Verkiezingen
Ik moet jullie een bekentenis doen. Ik geef  jullie hierbij de 
kans om een blik te werpen in de soms duistere roerselen 
van mijn ziel.

Al heel lang, sinds de zogenaamde “nacht van Schmel-
zer”, volg ik met heel veel achterdocht al de politieke 

bewegingen die in ons land plaats vinden. Het gekruip, het 
gekonkel, het geroddel, het gesjoemel. Kortom, overal zie 
ik het politieke gesodemieter. Nee, niet alleen bij de bed-
rijvers van dat beladen vak, maar ook bij de omstanders 
rond de politieke arena. Het zogenaamde ‘stemvee’, wij 
dus, is ook een raar en onberekenbaar volkje!

Voorbeeld. Bij de verkiezingen in 2010 dieselde de SP 
omlaag. En dat kwam, zei iedereen, omdat toenmalige 
fractieleider Agnes Kant het zo slecht deed. Dus, toen 
kwam Emiel. En binnen de kortste keren schoot de SP 
in de peiling omhoog. De inhoudelijke boodschap was bij 
beiden compleet hetzelfde! Ik vroeg me af  (overbodige 
vraag eigenlijk): waarop stemmen mensen nu eigenlijk? 
Nu zitten we in het gekkenhuis van de naderende verkiez-
ingen. Er is altijd wat: eerst voetbal, toen Tour de France, 
toen Olympische Spelen, nu naderende verkiezingen.

Terug naar Emiel en zijn SP. De man gedraagt zich bes-
chaafd in een verkiezings-tv-avondje, is ronduit verbaasd 
en even uit het veld geslagen als zijn opponent met een 

stalen smoel overduidelijk staat te liegen, en de SP zakt 
8 zetels in de peiling. Waarom die daling? (O, wat haat ik 
peilingen, want wat laten mensen zich daarmee smerig en 
stom manipuleren!)

Een ander voorbeeld is de afgang van Job Cohen. Toen 
hij aangekondigd werd als opvolger van Wouter Bos, steeg 
de PvdA in de peilingen. Toen Cohen op de tv werd door-
gezaagd over de prijs van een pakje boter, zakte de cijfers 
van de peiling. En het werd steeds erger omdat hij in de 
Tweede Kamer niet opkon tegen het onbeschaafde get-
reiter van sommige opponenten. Ik vind het triest te zien 
hoe de kwaliteit van de politieke beschaving langzaamaan 
steeds meer afgeschaafd wordt door sommige beoefenaars 
die zich spiegelen aan de Amerikaanse politieke verkiez-
ingspraktijk!

Nu mijn bekentenis. Die paar keren dat ik de laatste tijd 
als voorganger mocht fungeren bij jullie, speelde echt door 
mijn hoofd: hoeveel mensen onder mijn gehoor stemmen 
op die Islam- en Europahater? Als ik de statistieken goed 
bekijk, ontkom ik niet aan de gedachte dat die statistieken 
echt niet aan De Duif  en andere gemeenschappen voor-
bijgaan! Ik vind dit echt een nare gedachte. Ik erken ieders 
recht om te kiezen naar eigen goeddunken. Maar ik vind 
ook dat dat niet voorbij kan gaan aan de Bijbelse uitdaging 
om het visioen van een rechtvaardige wereld in een poli-
tieke stemkeuze uit te dragen!

● Harris Brautigam

Pelgrimstocht
In Juni heb ik 20 dagen met een grote rugzak op, door 
Noorwegen gewandeld. Ik liep de pelgrimstocht tussen 
Oslo en Trondheim richting Nidaros – naar het graf  van 
St Olav. De route is net als de Jacobsroute naar Santiago 
de Compostella eeuwen oud en behoort tot het Europees 
culturele erfgoed.
De tocht is een ontmoeting met natuur, cultuur en je eigen 
grenzen. Zon, regen, sneeuw, verschillende landschappen. 
De natuur is overweldigend mooi en er zijn weinig inwon-
ers in de bergen. Het maakt je blij en bij tijd en wijlen ook 
sjacherijnig. De eeuwenoude wegen, boerderijen en kerken 
geven het gevoel dat je onderdeel bent van de 1.000 jarige 
geschiedenis. Duizenden mensen liepen met hun eigen ge-
dachten en gebeden voor mij uit; ik voelde me verbonden 
met hen. 
Tijdens het wandelen voel je je vaak bevoorrecht. Wat een 
mazzel dat ik gezond en rijk genoeg ben om te lopen. Wat 
is het mooi. De wandeling blijkt een metafoor van het 
leven, je kan het vergelijken met werk, familie of  relatie. Ik 
wil bijvoorbeeld graag een kaart om te weten welk pad ik 
loop, welke rivieren is oversteek, waar ik slapen kan. Ik wil 
mijn energie kunnen plannen en voorkomen dat ik voor 
verrassingen kom te staan. Maar ondanks mijn voorberei-
dingen moet ik omgaan met vies weer, spierpijn, natte 
schoenen en koude nachten. 

Er zijn ook momenten dat het je totaal aan motivatie on-
breekt, of  jezelf  gek maakt. Tijdens de wandeling moet je 
je psychische hygiene onderhouden en lopen op discipline. 
Je hebt eerst de illusie dat je veel tijd hebt om na te denken 
over belangrijke thema’s. Je bent vooral bezig met het pad 
te vinden, je stoort je aan gedrag van mensen, maakt je 
zorgen of  je voldoende eten en drinken hebt, probeert 
onderdak te regelen en vooral te zorgen dat je niet op 
je gezicht valt. Hoeveel makkelijker is het toch om met 
iemand anders te lopen. Met zijn tweeen weet je altijd meer 
dan alleen.

Levenslessen? Grote spirituele inzichten? Nee. Maar 
toch. Ik leerde weer vertrouwen. Op mezelf, de natuur 
en anderen, misschien zelf  in God. Ik liet mijn intuitive 
spreken en dat was goed. Ik val blijkbaar terug op oude 
verhalen en oude patronen wanneer ik tegen mijn grenzen 
aanloop, of  wanneer ik er overheen ga.

Ik kreeg bij mijn aankomst een bisschoppelijk getuig-
schrift. Een aflaat. De Roomse trucendoos werkt nog 
steeds. Het was een herinnering dat mijn gebreken voor 
God geen betekenis hebben. Zoekers over de hele wereld, 
door alle eeuwen heen, zochten zin op hetzelfde pad in de 
stilte, in elkaar en in gebed. Ik loop daarom nog even door 
op dat pad!

● Marc van de Giessen


