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Het volgende nummer verschijnt op 
16 december. Inleveren kopij - vóór 2 december.

Aanvang zondagsviering 10:30uur
   
Voorgangers
 4  nov   Catrinus Mak
 11  nov   Marina Slot
 18  nov   Hans Ernens
 25  nov   Jan Andreae
  2  dec   Helma Schenkeveld
  9  dec   Catrinus Mak
16  dec   Diana Vernooij
23  dec   Jan Andreae
 24 dec Kinderkerstviering (17.30 uur)
24  dec   Kerstnacht viering (24.00 uur)
             Marina Slot & Bert vd Meer

Kindernevenvieringen
Sinte Maarten - zondag 11 november  
voor meer informatie zie artikel Marian 
van der Meer elders in dit nummer.

Amnesty International
Egyptische blogger vast!
Op 13 september werd Alber Saber 
Ayad opgepakt omdat hij kritische 
berichten op het internet had 
geplaatst. Volgens zijn advocaten 
wordt hij slecht behandeld in de 
gevangenis. Een politieagent zou de 
andere gevangenen hebben aangezet 
hem aan te vallen, waarna hij werd 
geslagen en in zijn nek gestoken met 
een scheermes. Amnesty vreest voor 
zijn veiligheid. 
 
Niet alleen Alber is in gevaar: ook zijn 
familie wordt belaagd: Alber’s moeder 
en zus ontvluchtten hun huis  omdat er 
een boze menigte op de stoep stond. 
Zij hadden gehoord dat Alber de 
anti-Islam film Innocence of Muslims 
promootte. Bewijs dat hij dit heeft 
gedaan, is er niet. Wel plaatste hij 
filmpjes op internet waarin hij kritisch 
is over religie.
● Bron: 
http://www.amnesty.nl/actiecentrum/acties
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Voedselbank
Het goede doel kiezen voor dit jaar in De Duif  was niet moeilijk. Met 
overgrote meerderheid werd door de aangeslotenen gekozen voor de voedselbank. 
Helaas zijn er honderden gezinnen in Amsterdam die onder armoedegrens 
leven. Er is geen geld voor ‘gewone’ dingen. Afgelopen jaren is er in bijna alle 
stadsdelen een voedselbank gestart. Deze verdienen onze steun.

Bij de voedselbanken wordt gewerkt met vrijwilligers die gesprekken voeren 
met gezinnen. Het moet aantoonbaar zijn dat je weinig geld hebt. Boven-

dien moet het duidelijk zijn dat dit tijdelijke steun is. Om in aanmerking te 
komen voor voedselbankondersteuning moet je aan je situatie werken. Schuld-
hulpverlening, therapie of  iets anders. De voedselbank is dus een tijdelijke hulp 
voor mensen die knokken om uit hun misere te komen.
Ook bij de inname en uitgifte werkt men met vrijwilligers. Prachtig hoe we in 
Nederland iets gezamenlijks hebben gevonden. We zijn verontwaardigd dat er in 
een rijk land als Nederland een voedselbank nodig is. Maar ondertussen helpen 
we elkaar, ongeacht afkomst, opleiding of  sociale klasse. Daarom herkennen wij 
als Duifgemeenschap ons in dit initiatief.
Tijdens de Sint Maarten-viering op 11 november aanstaande geven we extra 
aandacht voor de voedselbank. We hebben gele voedselbank tassen uitgedeeld 
na de vieringen voorafgaand aan Sint Maarten. Hopelijk bestaat de collecte op 
zondag 11 november uit een heleboel gevulde tassen die we kunnen aanbieden 
aan de voedselbank.
Elke tweede zondag van de maand collecteren we 2 keer. Voor De Duif  en 
voor de voedselbank. Laten we Sint Maarten eren door met volle tassen naar 
de kerk te komen. Hiermee laten we de kinderen zien dat delen een belangrijk 
onderdeel is van ons leven.
● Marc van de Giessen

Ps. Het spreekt voor zich dat we spullen inzamelen die langer houdbaar zijn.

“En de eeuwige kwam voorbij als een kalme bries” 
   (1 Koningen 19, 12)
Onze levens zijn druk en vol, agenda’s puilen uit, zelfs kinderen en gepen-
sioneerden kennen een teveel aan activiteiten. Ruimte is kennelijk een lastig 
thema voor ons, leegte misschien beangstigend. Alleen is ruimte en leegte een 
voorwaarde om iets te kunnen laten ontstaan. 
In de vier adventszondagen, in voorbereiding op het kerstfeest, maken wij 
ruimte voor je. Schuif  aan en ontdek ruimte in jezelf  om iets dierbaars te laten 
groeien: een wens, een gedachte, een belofte. De thema’s van de zondagen zijn:
Helma 2 december Ruimte laten door ruimte te maken
Catrinus 9 december Ruimte maken in je geest (door samen te bidden)
Diana 16 december Ruimte voor leegte
Jan 23 december In de ruimte
Marina en Bert 25 december Leven zoals je nog nooit geleefd hebt.

De folder voor de advents- en kerstvieringen is nog in voorbereiding en zal 
binnenkort via de website en op de informatietafel beschikbaar zijn. Niet elke 
zondag in De Duif  of  geen internetverbinding? Voor toezending geef  je je naam 
en adres op bij de koffietafel of  bel je Hortense Ghijs (telefoonnr. in colofon).
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Vacticaans concilie 50 jaar oud
Op 11 oktober 1962 dromden zo’n 2300 bisschoppen de St. Pieterskerk 
in Rome binnen. Allemaal op weg naar het ‘Aggiornamento’ (= bij de tijd 
brengen)! Borstkruis opzij, mijter af, handen uit de bisschoppelijke mouwen 
steken, proberen om op verzoek van paus Johannes XXIII de vastgeroeste 
vensters op de wereld te openen. De rk-kerk moest bij de tijd gebracht worden!

Ik, jong kapelaantje in de kop 
van Noord-Holland, leefde 

intens mee. Eindelijk vernieu-
wing. Eindelijk een begin van de 
vervulling van onze wensen die 
in de laatste studiejaren op het 
Groot Seminarie steeds bewuster 
beleefd werden. Ondanks de 
waarschuwingen van kardinaal Al-
frink om toch niet te overmoedig 
te worden en te veel van de ver-
nieuwingen te verwachten, bleven 
we uitermate optimisties. Zijn 
indringende boodschap dat er nú 
al, tijdens de voorbereidingen van 
dit concilie, instanties binnen het 
Vaticaan spijt hadden dat ze aan het concilieavontuur begonnen waren, sloegen 
we in de wind. Het kon niet meer stuk! Ik herinner me nog hoe mijn pastoor, een 
lieve en integere man, wiens enige wetenschappelijke lectuur zijn brevier was, 
buitengewoon ongerust was en me nauwlettend in de gaten hield.
In de nabeschouwingen die naar aanleiding van die 50 jaar verschijnen, lees je 
steeds dat de verwachtingen abnormaal hoog gespannen waren. We hoopten 
op een open kerk die de eigentijdse vraagstukken van emancipatie, democratie 
en erkenning van gelijkwaardigheid van seksuele beleving zou opnemen in haar 
praktijk. We verwachtten afschaffing van de tegennatuurlijke eis van celibaat, 
erkenning van homo’s. We vonden het vanzelfsprekend dat nu eens een einde 
gemaakt zou worden aan het heulen met de sterken van deze aarde, dat de mas-
savernietigingswapens veroordeeld zouden worden. We hoopten op een open 
oecumene. Het enige bemoedigende was dat paus Johannes XXIII het lef  had 
openlijk en duidelijk de kerk medeschuldig te verklaren voor de beschadiging en 
vervolging van het Joodse volk!
Achteraf vind ik me zelf  ook vreselijk naïef! Hoe kon je nu denken dat een in-
stituut, dat vele eeuwen achterliep op wetenschappelijke ontwikkelingen, in één 
inhaalslag alles zou inlopen. Dat was godsonmogelijk. En zeker, nu het grootste 
gedeelte van het bestuursapparaat (de Curie) van het begin af  aan had gesabo-
teerd en aan alle remmen had gehangen.
Is alles dan voor niets geweest? Ik geloof  het toch niet. Echt niet! Er is een 
soort veenbrand ontstaan als een Pinkstervuurtje, dat maar blijft doorsmeulen. 
Een vrijmoedigheid die inspireert. Die bereid is te blijven zoeken. Die vragen 
stelt. Aan zichzelf. Aan degenen die denken het te weten, omdat ze in gezag zijn 
aangesteld. Aan elkaar, die met elkaar iets aanvoelen van die kerkdefinitie ‘Gods 
Volk Onderweg’. Niet stilstaan dus, niet blijven staren op wat was. Bij elkaar het 
besef  versterken dat de geschreven woorden van de Heilige Schrift het licht-
spoor kunnen zijn.
Ik ben er van overtuigd dat De Duif  jaren geleden kon beginnen dankzij dat 
concilie. Toen is iets van die veenbrand opgepikt. Door een stelletje krakers. En 
het vlammetje is niet meer uitgegaan! Laat maar lekker branden!

● Harris Brautigam
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Verjaardagen
 29  okt Suzan Smithuis
 9  nov Hanneke de Groote
   Vincent Kemper
 10 nov Joyce Woudenberg
 14 nov Niek Post
 19 nov Ans Visser
 23 nov Ton Visser
 26 nov Irina Antonova
 1 dec Mirjam van Galen
 3 dec Cor Henneman
 8 dec Sophie van Els
   Catrinus Mak
 12 dec Marc v.d. Giessen
 13 dec Hans Gildemacher
 14 dec Reinier ter Hart
   Jelte Moerkamp
   Yvonne v.d. Velden

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.

Johannes XXIII legt in een korte brief  de startdatum 
van het Concilie vast: 11 oktober 1962
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Parkeren
Sommige mensen die zondags in De 
Duif komen kerken, weten misschien 
niet dat je zondags tot 12.00 gratis kunt 
parkeren in het stadsdeel centrum. In 
de Albert Cuypstraat kun je zondags 
de hele dag gratis parkeren. Dat is 
maar 5 minuten lopen van De Duif. Het 
is wel handig om even uit te zoeken 
of er geen markt is op die bepaalde 
zondag. Ook is er op bepaalde plekken 
in Zuid gratis parkeren. Kijk voor meer 
informatie op de website Parkeren 
Amsterdam (www.parkerenindestad.nl).
● Hortense Ghijs

Pastoraat
Ans Visser heeft na vele jaren in het 
pastoraat te hebben gewerkt, wegens 
haar gezondheid haar functie in het 
pastoraat moeten neerleggen. 
Wij willen haar alvast bedanken voor 
al die jaren dat zij met ons heeft 
meegewerkt. 
Wij zoeken als pastoraatsgroep iemand 
die ons wil komen versterken. 
Je kunt je opgeven bij de pastoraats-
groep (Marina Slot, Thea van Deijl, 
Marc van de Giessen en Hortense 
Ghijs).

Foxconn geeft 
kinderarbeid toe
Ook gecharmeerd van zo’n fraaie 
iPhone en iPad? Met de feestdagen 
op komst, starten weer de marketing-
campagnes die ons proberen te 
verleiden om deze technische 
hoogstandjes aan te schaffen. Bedenk 
dan dat aan deze producten een smet 
kleeft. Foxconn, de Chinese fabriek die 
voor Apple de  iPhone en iPad bouwt, 
gaf onlangs toe dat er kinderen van 14, 
15 en 16 jaar worden te werk gesteld 
in fabrieken. Formeel gesproken lopen 
ze slechts stage, maar ondertussen 
worden ze volgens een rapport van 
China Labour Watch gedwongen tot 
zwaar productiewerk waaronder ook 
nachtdiensten. 
Direct na openbaarmaking van de 
misstanden werden de scholieren 
teruggebracht naar school. 
Foxconn kampt met een tekort van 
19.000 arbeidskrachten. Scholen wer-
ken mee aan het leveren van jonge 
arbeiders omdat ze er een premie voor 
krijgen.
● Bron: nu.nl, bewerking Fred Vos

Kindernevenviering op 11 november 2012

Sint Maarten 
Omdat we zoveel hebben om te delen!
Martinus was de zoon van een rijke koopman. Lang geleden was hij soldaat 
in het Romeinse leger. Op een dag reed Martinus met een groepje soldaten naar 
een grote stad. Het was koud en mistig. Martinus had zijn lange mantel goed 
om zich heen geslagen. Zo had hij het heerlijk warm. Ze hadden haast, want ze 
wilden voor donker binnen de stadsmuren zijn.

Toen ze bij de stadspoort aankwamen, stapte er plotseling een arme man op 
hem af. Hij had geen schoenen, geen jas en geen sokken aan. Je kon aan hem 

zien dat hij het erg koud had. ‘Wat is er met jou aan de hand?’, vroeg Martinus. 
‘Ach,’ rilde de man, ‘ik heb het koud en ik heb zo’n honger.’ Martinus dacht 
even na. Hij zou zijn mantel wel willen geven. Maar in die tijd mochten soldaten 
zonder mantel de stadspoort niet in. De mantel hoorde bij hun uniform. Wat 
moest Martinus nu doen? Hij kon die arme man daar toch niet zo maar laten 
staan?

Plotseling kreeg hij een goed idee. ‘Ik geef  hem de helft van mijn mantel. Dan 
kan ik de andere helft omgeslagen houden!’ Hij deed zijn mantel af. Trok zijn 
zwaard en hakte de mantel in twee stukken. Eén stuk gaf  hij aan de arme man. 
En één stuk sloeg hij zelf  om zijn schouders. Daarna pakte hij zijn beurs en gaf  
de man wat geld. De arme man was erg blij. Nu had hij een mantel tegen de kou 
en wat geld om eten te kopen. Hij bedankte Martinus en vertrok. En Martinus? 
Die reed daarna tevreden met zijn soldaten de stad binnen.

Het verhaal van Martinus en de arme man is een oud verhaal. Maar nog altijd 
vieren we het feest van Sint Martinus. Elk jaar, op 11 november, gaan kinderen 
met een lampion en een vrolijk liedje bij de mensen langs. Om ze licht te bren-
gen, vrolijk te maken.
Sint Maarten had een mooie boodschap: deel met anderen waar jij genoeg van 
hebt. Die boodschap willen we ook in De Duif  laten horen. Net als Martinus 
geven we elke tweede zondag van de maand geld aan een goed doel. Dit jaar is 
dat de Voedselbank in Amsterdam. De Voedselbank helpt mensen tijdelijk door 
ze een voedselpakket te geven.

Zou het niet mooi zijn als we op de dag dat we Sint Maarten vieren niet alleen 
ons geld, maar ook ons eten delen? Daarom vragen wij jou om op zondag 11 
november naar De Duif  te komen en iets mee te nemen wat de Voedselbank 
in een voedselpakket kan doen. Bedenk wel dat het handig is als het wat langer 
houdbaar is. Denk daarbij aan een pak pasta, rijst, aardappelpuree, blikjes gro-
enten, een pak van jouw lievelingskoekjes.

Tijdens de kinderviering gaan we het erover hebben wat je allemaal kunt delen. 
En jij mag vertellen wat jij hebt meegenomen en waarom. Misschien een pak 
Dora-pasta omdat jij die zo grappig vindt? Of  een pak zilvervliesrijst omdat je 
weet dat dat gezond is.

Misschien herinner je je van vorig jaar nog dat Sint Maarten er zelf  ook bij was? 
Het zou toch leuk zijn als hij dit jaar ook weer zou komen…!

● Marian van der Meer
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Kleurplaat Sint Maarten
Kleur de plaat en neem hem mee op zondag 11 november naar de kinderviering,


