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Aanvang zondagsviering 10:30uur
 23  dec   Jan Andreae
 24  dec   Kerstnacht viering (24.00 uur)
             Marina Slot & Bert vd Meer           
 30 dec   voorganger nog niet bekend
 6  jan gastvoorganger  
   Harris Brautigam
 13  jan Marina Slot
 20  jan   Henk Kemper
 27 jan Helma Schenkeveld
 3 febr gastvoorganger Maruja Bredie

Kindernevenvieringen
   Maandag 24 december om 17:30 u,
   Kinderkerstviering

de kerk is open vanaf 17:15 uur.
Toegang is vrij, deurcollecte na afloop
(zie ook pagina 5 van dit HGL)

Agenda
Zondag 6 januari - Driekoningen
Nieuwjaarswensen om 12.00 uur
Voordracht nieuwe kandidaten
* Bestuur
* Voorgangers
* Jaardoel 2013

Zondag 3 februari
* Verkiezing bestuur
* Verkiezing voorgangers
* Verkiezing jaardoel 2013
Uitslagen rond 12.00 uur
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Een aparte kerst
Eind november was ik zes dagen in Kaapstad met een aantal collega’s. Voor 
mijn reis werd al door menigeen verteld hoe prachtig Kaapstad en de Kaap-
provincie zijn. Het klopt, wat een prachtige natuur, schitterende stranden en 
baaien, bloemen, vogels en ga zo maar door. Dit in combinatie met een prachtige 
zee en intens blauwe luchten, dan heb je al snel het gevoel in een sprookjesland 
aangekomen te zijn.

Deels klopt dit natuurlijk. Vooral als verwende toerist die met de euro daar 
prima vakantie kan vieren, lekker kan eten en kan genieten van de heerlijkste 

Kaapse wijnen, de wijnproeverijen die op je wachten en de restaurants die voor 
relatief  weinig de lekkerste gerechten serveren. Als toerist of  bezoeker is het 
prima toeven in Zuid-Afrika. Ook als bemiddeld inwoner kun je genieten van al 
het goede van het land. Elke inwoner wel te verstaan, want er is gelukkig geen 
apartheid meer in huidskleur. Er is een hoop veranderd sinds Nelson Mandela 
president werd.
Zuid-Afrika is een republiek in transformatie. Het is nog steeds een land met 
zeer grote tegenstellingen tussen arm en rijk. Anders dan tijdens de apartheid 
behoren nu ook zwarten tot de rijke klasse, de zwarte nouveau riche hebben vaak 
banden met het Afrikaans Nationaal Congres (ANC). Deze voormalige linkse 
strijders die zich ontpoppen als kapitalist, worden in Zuid-Afrika spottend ‘yum-
mies’ genoemd, wat staat voor ‘young upwardly mobile marxists’. Naast connec-
ties met het ANC profiteren de nieuwe rijken van discriminatie, zwarten genieten 
wettelijk de voorkeur voor banen bij de overheid en maken in toenemende mate 
kans bij particuliere bedrijven. In 2010 was binnen de drie hoogste inkomen-
scategorieën in Zuid-Afrika bijna de helft van de mensen zwart. Toch profiteert 
maar een klein deel van de bevolking van de ‘nieuwe economie’, de ongelijkheid 
tussen arm en rijk is sterk toegenomen, vooral binnen de zwarte bevolking. Ter-
wijl een kleine groep toetreedt tot de nieuwe multiraciale bovenlaag, groeit de 
werkloosheid onder de rest van de bevolking, op dit moment rond de 40%!
Rijd je vanaf het vliegveld de stad in, zie je al kilometerslange ‘townships’ waar 
de arme (vrijwel alleen) zwarte bevolking in armoedige hutjes leeft. Sommigen 
hebben een kleine woning gesubsidieerd door de staat, maar voor de meesten is 
het afzien met huisjes van golfplaat of  hout. Nog geen kilometer verderop vind 
je showrooms van Rolls Royce en Aston Martin. Langs de gehele kust staan de 
meest mooie villa’s en bungalows met nog mooiere auto’s voor de deur. Voor 
die luxe wordt een hoge prijs betaald: de criminaliteit is hoog in Zuid-Afrika en 
als rijke inwoner moet je je bezittingen goed beschermen. Huizen zijn omgeven 
door hoge muren, prikkeldraad en hebben allen borden met waarschuwingen 
zoals “armed gun response” (wapens mogen gedragen worden, net zoals in de 
VS. Er zijn tegenwoordig excursies naar de townships, maar ga er – vooral als 
blanke – niet zomaar heen, zelfs niet overdag.
Tja, waar vind je niet de tegenstellingen tussen arm en rijk. Bijvoorbeeld ook 
in Indonesië, waar ik regelmatig kom. Maar het is toch anders in Zuid-Afrika, 
het lijkt wel of  de heldere lucht en felle zon de tegenstellingen dieper benadruk-
ken. In de intens frisse lucht benauwt het me voortdurend. Ben je weer terug 
in Kaapstad City en vertoef  je in de ‘goede gedeeltes’ is het weer paradijselijk. 
Super aardige mensen, leuke straatjes met winkeltjes, heerlijk eten en ja, 
natuurlijk weer die verrukkelijke wijnen.
Het leven is goed in Zuid-Afrika als bezoeker, het land is prachtig, maar heeft 
nog een zeer lange weg te gaan. 300 jaar apartheid is niet zomaar uitgewist, het zijn 
nu de rijken versus de vele armen. De rijken, meestal 

Lunchconcerten 
in De Duif

Concertprogramma 
winter 2012/2013

16 december 
● Kerstconcert door het 
   koor van De Duif 
    (samen)zang

13 januari 
● Elena Kroon-Golikova 
 speelt Bach, Rachmaninoff en 
 Tchajkovsky 
    Piano

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

Lees verder op pagina 6 ►
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Verjaardagen
 23  dec Bas Berger
 24  dec Ramses Man
   Jinne Terpstra
 29 dec Hannah van der Meer
 2 jan Jos Pruissen
 9 jan Lida Alberse
 10 jan Helma Schenkeveld

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
  Rabobank       ...................   1736.29.792

Verzending HGL

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

Abonnement HGL

 Door overmaken van € 15,00 per jaar 
op Rabobank rekening 1736.29.792 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.

Jaardoel - maandcollectes
2012 - Voedselbanken Amsterdam 
Deze zetten zich in om de gevolgen van 
armoede te verlichten.
2011 - Z.-Afrikaanse Organisatie Karos 
en Kambro zet zich in om kinderen en 
jong volwassenen te  leren omgaan met 
hun problemen, dmv. workshops en theater. 

Ontmoeting bestuur en voorgangers
Op zaterdag 17 november hadden wij een bijzondere ontmoetingsmiddag van 
bestuur en voorgangers bij Ineke en Helma. Wij zijn begonnen met een gedicht 
van Rumi*, waarin ik ons Duifverhaal herken: dat wij onszelf  en andere 
mensen willen brengen bij de volheid, de schoonheid en de warmte in het leven en 
dat wij samen op zoek zijn naar het geheim waar dat verborgen ligt in je lijf, in 
je hart, in je ziel en in je geest.

Feedback Wij hebben met elkaar gesproken over twee vragen: wat beweegt 
jou in De Duif, en wat wil je in beweging brengen? Voordat wij onze eigen 
antwoorden mochten geven, kreeg ieder van ons feedback van elkaar door de 
vraag: wat waardeer je in elkaar? En dat was een groot cadeau wat we elkaar 
konden geven. Dat gun ik iedere Duif die hard werkt voor de opbouw en het 
onderhoud van de gemeenschap.

Beweging Als antwoord op de vraag wat wil je in beweging zetten, gaf 
meer dan de helft het antwoord dat wij zoveel te bieden hebben en graag 
meer mensen naar De Duif willen trekken. Want in De Duif is ieder mens 
waardevol, we willen mensen tot bloei brengen en hen het vertrouwen geven 
dat zij als mens er toe doen, zoals wij dat zelf ook ervaren in onze Duif. Bert 
wil graag ouders van kinderen ondersteunen vanuit De Duif in de vraag: wat 
geef ik mijn kinderen mee?

Leven In de breedte van de waarden van de grote religies geven wij door wat 
mensen nodig hebben om het leven in deze snelle en drukke maatschappij te 
leven. Wij bouwen geestelijk en praktisch mee aan het Koninkrijk van God. 
Catrinus gaf aan dat hij de persoonlijke band met God voor mensen zichtbaar 
en tastbaar wil maken.

Werkgroepen In het laatste uur hebben we praktische werkgroepen gevormd 
rond thema’s die bij ieder persoonlijk van ons spelen:
● De kunst van het delen van brood en wijn, in relatie tot de voorbereiding 
van de Kerkenacht : Helma, Marian en Catrinus.
● Inkomsten vergroten voor De Duif : Marc en Bert.
● Solidariteit tonen/diaconie: Marc.
● Bezield verband**: Marc en Bert zijn er heen gegaan.
● Vredesvluchten in samenwerking met IKV/Pax Christi: Diana.

Inspiratiemoment Ikzelf wil heel graag deze beweging laten doorrollen in 
onze gemeenschap in de warmte die wijzelf aan elkaar hebben ervaren. Ik 
kom samen met Carolien en wellicht nog iemand uit de gemeenschap met 
een voorstel voor een ontmoeting met alle Duiven in het vroege voorjaar, een 
inspitatiemoment. Heb je zin om daarover mee te denken in het nieuwe jaar, 
geef je dan op bij mij. Dan maken we een plan. 
● Marina Slot

**) Bezield Verband is een netwerk van mensen en organisaties dat zich 
verbonden voelt met geloofsgemeenschappen of organisaties die op een 
andere manier vormgeven aan geloven. Door het creëren van ontmoeting 
en samenwerking op verschillende terreinen voelen de deelnemers zich 
geïnspireerd om vorm te geven aan hun bezieling.

*) Een verhaal is als het water / dat je warm maakt om een bad te nemen. /
Het brengt berichten over tussen het vuur / en jouw huid. /
Het laat hen elkaar ontmoeten, / en het reinigt jou. 
 
Maar heel weinigen kunnen neerzitten / in het midden van het vuur zelf  / 
zoals een salamander of  zoals Abraham. / Wij hebben bemiddelingen nodig./ 
Een gevoel van volheid komt, / maar meestal is er wat brood nodig / om dat te brengen. 
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● Rumi

Jaardoelen
In februari kiezen wij weer een nieuw 
jaardoel. Voor dit jaardoel wordt 
elke tweede zondag van de maand 
gecollecteerd. Je kunt vanaf nu weer 
nieuwe doelen indienen voor de 
verkiezing. Opgave kan per e-mail via 
deduif@xs4all.nl of via het bestuur.

Belangrijk: nieuw 
bankrekeningnummer!
Met ingang van heden heeft de Stich-
ting De Duif een nieuwe bank, en dus 
ook een nieuw bankrekeningnummer. 
Om kosten te besparen en de storting 
van collectegelden makkelijker te ma-
ken heeft het bestuur besloten om over 
te stappen naar de Rabobank. 
Ons nieuwe nummer is: 1736.29.792. 
Het totale IBAN-nummer is NL20 RABO 
0173629792.
Wil iedereen die De Duif financieel 
steunt deze wijziging doorvoeren?
Ook is het altijd mogelijk De Duif te 
machtigen periodiek een bedrag te 
laten incasseren. Een mailtje naar 
deduif@xs4all is voldoende, ik neem 
dan contact met je op om dit te regelen, 
of schiet mij op zondag even aan. 
En mocht je De Duif nog niet 
financieel steunen, wellicht is dit een 
moment om daar verandering in te 
brengen?
● Ineke Pruissen (penningmeester)

Koop bewust via internet, dien een goed doel!
Koop jij wel eens via internet? Bijvoorbeeld bij Bol.com, Zalando, Dell of  
misschien een weekendje Center Parcs? Wanneer je je aankoop doet door via 
www.goededoelshop.nl door te klikken, gaat er per transactie een donatie naar 
jouw goede doel. Als je een aankoop doet, wordt Goededoelshop.nl namelijk 
door de webwinkel beloond met een “bonus”. 

Normaal gesproken gaat geld dat je rechtstreeks op de webshop van de lever-
ancier besteedt naar de webbeheerder. Doe je dit via Goededoeldshop.nl, 

dan doneert deze webwinkel de bonus aan het goede doel van jouw keuze! Je 
shopt zo dus bij dezelfde winkels voor dezelfde prijzen, alleen gaat er nu een 
deel van je aankopen naar jouw goede goed! Bij Goededoelshop.nl zijn inmid-
dels al zo’n 250 webwinkels aangesloten. Daar zit jouw vaste leverancier ook 
vast ook bij!

45 organisaties Belangrijk is natuurlijk dat jouw goede doel wordt gesteund. 
Ook daarin biedt Goededoelshop.nl volop keuze. Want 45 organisaties zijn 
inmiddels aangesloten bij dit project. Van Greenpeace tot Spieren voor Spie-
ren, van Jantje Beton tot het Aids Fonds. Maar ook kleinere organisaties, zo-
als AfriCan of  een privé-initiatief  ‘Help Izzie’ (voor het bijeenbrengen van 
behandelingskosten voor een meisje van 3 jaar met een bijzondere vorm van 
hersenkanker).

Hoe het werkt Registreer je je bij www.goededoelshop.nl. Na registratie kun 
je met je zelfgekozen gebruikersnaam inloggen. Als je ingelogd bent, kun je 
je favoriete goede doel kiezen, zodat jouw aankoop een extra goed doel dient. 
Daarna kies je de webshop waar je jouw product(en) wil gaan kopen. Als je 
je aankopen hebt gedaan, krijg je een bevestigingsmail van de desbetreffende 
webshop én van goededoelshop.nl, zodat je zeker weet dat het allemaal goed is 
gegaan. In deze bevestigingsmail krijg je ook te zien hoe hoog het bedrag is dat 
overgemaakt wordt naar jouw goede doel.

Mijn persoonlijke goede doel Dat is Afri-Can. Oprichtster Chantal Heutink 
had als kind al de droom om als een soort Florence Nightingale in Afrika het 
verschil te maken. Zij kwam tot het inzicht dat ondernemerschap Afrika sterk 
maakt. Daarom creëert zij sámen met de gemeenschap kansen voor lokale 
ondernemers. Afri-Can ondersteunt vrouwen en jongeren, zodat zij toegang 
krijgen tot economische processen en vanuit eigen kracht een zelfredzaam leven 
opbouwen.

Welk persoonlijk goed doel dien jij met jouw internetaankopen?

● Marian van der Meer

De Regenboog
Opvangcentrum de Regenboog 
aan de Stadhouderskade vraagt om 
warme kleding, ondergoed en sokken 
voor de koude maanden die eraan 
komen. Harry Maalman werkt daar 
als vrijwilliger en kan dat met hulp 
daarnaar toe brengen. Dus lever het in 
bij De Duif, liefst op zondag.

‘Eigenwijze zoekers’
‘In mijn mailbox verschijnt een prachtige 
fullcolouruitnodiging voor een viering van 
basisgemeente De Duif. Verrassend, 
zulke pr voor een kerkdienst’. Zo begint 
het artikel van Frieda Pruim dat binnen-
kort verschijnt in het tijdschrift Volzin.
Hoe de professionele afstandelijkheid 
van de auteur in de loop van het artikel 
plaats maakt voor ver-/bewondering 
en tenslotte in de wens om zelf ‘Duif’ te 
worden... Een must-read.  µµµµµ

Deze editie van Volzin zal te zijner tijd in 
De Duif verkrijgbaar zijn.
● Fred Vos
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Vredesvluchten 

Samenwerking met Pax Christi
“Vrede en alle goed”, hoe vaak wensen we elkaar dat niet toe tijdens breken 
en delen? Vrede is samen met waarheid en rechtvaardigheid een belangrijke 
toekomstdroom om in te geloven en al gelovend waar te maken. We bidden en 
zingen voor vrede, we zetten ons ervoor in, in onszelf, bij ons thuis, in onze 
buurt en ons land en ook in de wereld. We weten hoe belangrijk het is om al het 
vredewerk te benadrukken, om iedereen te bemoedigen die zich voor vrede inzet. 
Vrede lijkt immers zo ver weg. 

Vredeswijsheid
Het idee van Pax Christi is heel simpel. Om te beginnen doen wij mee als een 
van 20 kerken. Vier keer per jaar wijden we een viering aan een Vredesvlucht. 
Onze verbondenheid met een persoon of  organisatie die aan vrede werkt, of  
juist meer zou moeten werken, benoemen we en maken we bekend. Het gaat dus 
niet alleen om kerkelijke of  christelijke initiatieven. Wij als Duif  maken hiermee 
een statement: hiermee willen wij ons verbonden weten! Hier worden wij blij 
van! Of  ook: deze persoon of  groep wensen wij vredeswijsheid toe! Het sturen 
van de duif  is dus geen prijs, maar een teken van betrokkenheid, van zorg of  van 
gedeelde verantwoordelijkheid.

Metafoor
Vier keer per jaar zetten we tijdens de zondagse viering een keramische duif  uit 
Narino, een streek in Colombia, op het altaar. Tijdens de viering wijden we in 
ieder geval de voorbeden aan de vrede en laat de voorganger weten waar de duif  
deze keer heen vliegt. De vlucht van de duif  is niet alleen een metafoor voor de 
Geest, maar ook voor de duif  van Noah die vruchtbaar land vond. En kleine 
olijfboomhouten duif-broche wordt aan de betrokken persoon of  groep uit-
gereikt. Als we de broche niet kunnen uitreiken, sturen we met een brief  de 
broche op. 

Voordragen
Op de liturgie-avond, maar ook tussendoor in de kerk, kunnen alle duiven 
personen of  groepen voordragen. De voorganger die de betreffende zondag 
voorgaat, kiest welk project of  welke persoon zij of  hij centraal zet en het duifje 
krijgt.

De Vredesvluchten startten gezamenlijk op 9 december 2012. Catrinus Mak ging 
op die datum voor in De Duif, en beet het spits af. Zie ook Catrinus’ bijdrage op 
De Duifsite: http://bit.ly/TdiPM3

De vier Vredesvluchten van het komend jaar zijn:
● Tweede zondag van de Advent (9 december 2012)
● Reminiscere, de tweede zondag in de Veertigdagentijd (24 februari 2013)
● Pinksterzondag (19 mei 2013) 
● Vredeszondag (22 september 2013)

Pax Christi zal ons ondersteunen met tips en suggesties, en voorbeelden. Op de 
website www.vredesvluchten.nl kunnen wij onze vredesdoelen publiceren met 
onze beschrijving, naast die van de andere deelnemende kerken. Voor ons bete-
kent dat ook nog eens een mooie uitwisseling met andere kerken. 

● Diana Vernooij is contactpersoon naar Pax Christi

Pastoraatsgroep De Duif
In de bestuursvergadering van 27 
november heeft het bestuur van De 
Duif nogmaals het belang bevestigd 
van de Pastoraatsgroep voor het 
functioneren van de gemeenschap. De 
leden van de pastoraatsgroep zijn de 
ogen en oren van de gemeenschap 
als het gaat om signalen van ziek en 
zeer, aandacht en zorg behoevend, ze 
verwelkomen nieuwe Duiven, sturen 
kaarten bij bijzondere verjaardagen 
en zorgen voor opname van de 
verjaardagen van Duiven in Het 
Groene Licht.

Doelstelling Pastoraatsgroep
1. Signaleren van geestelijke, 
lichamelijke en financiële nood.
2. Bellen.
3. Bezoeken afleggen.
4. Mailen/kaarten schrijven.
5. Adviseren aan voorgangers en 
bestuur over wat we tegenkomen in 
gesprekken en contacten.

Leden De Pastoraatsgroep komt 
4 keer per jaar bij elkaar om uit 
te wisselen wat er speelt, taken 
te verdelen, elkaar te steunen en 
toegerust te worden voor de pastorale 
taak. We nemen dan de namenlijst 
door en bespreken de gedane en nog 
te verrichten acties. De leden van de 
pastoraatsgroep zijn: Hortense Ghijs, 
Thea van Deijl, Tineke de Waard, Marc 
van de Giessen en Marina Slot.

Contact Als je iets wilt doorgeven 
over een lid van onze gemeenschap, 
spreek of schrijf naar een van de leden 
en wij ondernemen actie! In die zin 
hebben wij jullie allen ook nodig om 
signalen op te vangen. Als je zelf een 
vraag hebt, kun je ook de leden van de 
groep aanspreken in De Duif, bellen of 
mailen.
● Namens de Pastoraatsgroep, 
Marina Slot

Inrichten en 
Sluiten van De Duif
Inrichten Afsluiten
 23 dec Harry en Diana Ineke
 30 dec Harry, Fred en Sabine Marina
 6 jan Harry en Ton Visser Marc
 13 jan Harry, Hans en Rui Marina
 20 jan Harry en Helma Marian
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Vredesvluchten 

Samenwerking met Pax Christi
“Vrede en alle goed”, hoe vaak wensen we elkaar dat niet toe tijdens breken 
en delen? Vrede is samen met waarheid en rechtvaardigheid een belangrijke 
toekomstdroom om in te geloven en al gelovend waar te maken. We bidden en 
zingen voor vrede, we zetten ons ervoor in, in onszelf, bij ons thuis, in onze 
buurt en ons land en ook in de wereld. We weten hoe belangrijk het is om al het 
vredewerk te benadrukken, om iedereen te bemoedigen die zich voor vrede inzet. 
Vrede lijkt immers zo ver weg. 

Vredeswijsheid
Het idee van Pax Christi is heel simpel. Om te beginnen doen wij mee als een 
van 20 kerken. Vier keer per jaar wijden we een viering aan een Vredesvlucht. 
Onze verbondenheid met een persoon of  organisatie die aan vrede werkt, of  
juist meer zou moeten werken, benoemen we en maken we bekend. Het gaat dus 
niet alleen om kerkelijke of  christelijke initiatieven. Wij als Duif  maken hiermee 
een statement: hiermee willen wij ons verbonden weten! Hier worden wij blij 
van! Of  ook: deze persoon of  groep wensen wij vredeswijsheid toe! Het sturen 
van de duif  is dus geen prijs, maar een teken van betrokkenheid, van zorg of  van 
gedeelde verantwoordelijkheid.

Metafoor
Vier keer per jaar zetten we tijdens de zondagse viering een keramische duif  uit 
Narino, een streek in Colombia, op het altaar. Tijdens de viering wijden we in 
ieder geval de voorbeden aan de vrede en laat de voorganger weten waar de duif  
deze keer heen vliegt. De vlucht van de duif  is niet alleen een metafoor voor de 
Geest, maar ook voor de duif  van Noah die vruchtbaar land vond. En kleine 
olijfboomhouten duif-broche wordt aan de betrokken persoon of  groep uit-
gereikt. Als we de broche niet kunnen uitreiken, sturen we met een brief  de 
broche op. 

Voordragen
Op de liturgie-avond, maar ook tussendoor in de kerk, kunnen alle duiven 
personen of  groepen voordragen. De voorganger die de betreffende zondag 
voorgaat, kiest welk project of  welke persoon zij of  hij centraal zet en het duifje 
krijgt.

De Vredesvluchten startten gezamenlijk op 9 december 2012. Catrinus Mak ging 
op die datum voor in De Duif, en beet het spits af. Zie ook Catrinus’ bijdrage op 
De Duifsite: http://bit.ly/TdiPM3

De vier Vredesvluchten van het komend jaar zijn:
● Tweede zondag van de Advent (9 december 2012)
● Reminiscere, de tweede zondag in de Veertigdagentijd (24 februari 2013)
● Pinksterzondag (19 mei 2013) 
● Vredeszondag (22 september 2013)

Pax Christi zal ons ondersteunen met tips en suggesties, en voorbeelden. Op de 
website www.vredesvluchten.nl kunnen wij onze vredesdoelen publiceren met 
onze beschrijving, naast die van de andere deelnemende kerken. Voor ons bete-
kent dat ook nog eens een mooie uitwisseling met andere kerken. 

● Diana Vernooij is contactpersoon naar Pax Christi

Een Odyssee
Voor degenen die het woord ‘Odyssee’ niet kennen: het is een woord 
uit de oude Griekse mythologie en betekent zoiets als avontuurlijke zwerftocht. 
Dat Griekse woord benutte de journalist Rex Brico om daarmee 
zijn persoonlijke en journalistieke omzwervingen in een boek te beschrijven.

Misschien is de naam van Rex Brico voor lezers uit de jaren zestig van het 
tijdschrift Elsevier niet onbekend. Hij was een zeer bekende journalist voor 

geestelijke en levensbeschouwelijke aangelegenheden. In die hoedanigheid heeft 
hij werkelijk alle grootheden uit die wereld ook gesproken en geïnterviewd. Van 
paus Johannes Paulus II tot bisschop Tutu en Moeder Teresa, van kardinaal 
Simonis tot bisschop Bomers.

Vanuit die ervaringen schreef  hij boeiende, deskundige en indringend kritische 
artikelen over religieuze zaken. Hij zat met zijn neus boven op het tweede Vati-
caans Concilie, was zeer goed geïnformeerd en wist overal door te dringen. Ik 
herinner me dat ik in de jaren zestig zijn kritische artikelen in Elsevier gretig las. 
Brico wist ook waar hij over sprak en schreef. Hij was theologisch zeer bij de tijd, 
had een grote theologische bibliotheek en was in de katholieke wereld vanaf  zijn 
jonge jaren zeer actief. Hij was een intens levende Godszoeker.

Daarnaast werd zijn leven getekend door een rusteloos zoeken naar persoonlijk 
geluk. Hij worstelde met zijn homoseksualiteit en zocht intens in zijn leven om 
met lieve vrienden zijn leven te kunnen delen. Hij beschrijft dit indringend en 
openhartig. Hij laat de lezers delen in zijn worsteling, maar zo, dat elke vleug van 
sensatie totaal afwezig is. Hij biedt met zijn verhaal als het ware een spiegel waar-
in andere zoekers/lotgenoten zich misschien kunnen herkennen en de ervaring 
opdoen dat hartstocht en zingeving geen tegenstanders zijn!

In de afronding van zijn boek schetst hij dat hij met een persoonlijke God geen 
raad weet. Hij neemt er afstand van. Maar hij geeft tegelijk aan open te staan 
voor het grote ongrijpbare Mysterie dat ons bestaan in leven en in handen houdt. 
Van daaruit ontvouwt hij zijn visie op de geestelijke armoede van onze tijd, en 
veroordeelt het schandelijke neoliberaal kapitalistische machtsspel van onze tijd 
dat zoveel slachtoffers maakt.

De zondagen van de advent staan in De Duif  in het teken van ruimte zoeken, 
ruimte geven, ruimte laten, van uit ruimte leven. Voor mij is dat boek van Rex 
Brico het boek van een ruimtevaarder die het aangedurfd heeft, de ruimte in 
zijn leven te zoeken. Ik besef  dat mijn bijdrage aan Het Groene Licht dit keer 
wel heel sterk het karakter heeft van een boekbespreking. Maar er staat dan ook 
zoveel in het boek dat ook ons leven raakt, dat ik jullie hier graag deelgenoot van 
wilde maken.

Tot slot één kleine passage waar ik zelf  vreselijk om moest lachen. Ik schrijf  
het met wat leedvermaak, maar kan het niet laten. Rex Brico moest ook eens 
bisschop Bomers interviewen. In zijn boek komt hij hierop terug en zegt: “Bis-
schop Bomers wist net zoveel van pastorale theologie als ik van dameslingerie.”

● Harris Brautigam
“De Odyssee van een journalist, een levensverhaal over pers, religie en homoseksualiteit” door Rex Brico
Uitgave Ten Have, ISBN 978 90 259 0146 2, € 21.95

Kinderkerstviering 
in De Duif
Maandag 24 december wordt 
traditioneel weer een Kinderkerstviering 
georganiseerd in De Duif. De mooiste 
en grootste kinderviering van het 
jaar! De afgelopen jaren wisten ruim 
200 kinderen en evenzovele ouders/
begeleiders De Duif te vinden.

Francine Plaisier van De 
Verhalenfabriek vertelt ons aan 
de hand van mooie platen het 
kerstverhaal. Verweven in het verhaal 
worden, gezamenlijk met de kinderen, 
kerstliederen gezongen. Wie dan nog 
niet in kerststemming is…?

De viering begint om 17:30 uur 
en de kerk is open vanaf 17:15 uur. 
Na afloop worden chocolademelk, 
limonade en kerstbrood geserveerd.
 
Uiteraard hebben ook weer de 
‘Wensboom’. Daarin kunnen de 
kinderen hun wens voor het komende 
jaar hangen. ‘Vrede op aarde’ of ‘Dat 
oma maar weer snel beter wordt’. Het 
mag zo groot of klein, algemeen of 
persoonlijk zijn als je maar wilt.

Meld je nú aan via 
kinderviering.deduif@xs4all.nl, onder 
vermelding van het aantal kinderen 
(met hun leeftijden) en het aantal 
volwassenen. Wij zorgen er dan voor 
dat er voldoende stoelen klaarstaan en 
de chocolademelk opgewarmd is! 

Oproep voor het kinderkerstkoor
Kinderen vanaf 7 jaar zijn uitgenodigd 
om weer mee te zingen met hét 
Kinderkerstkoor van De Duif! Enige 
zangervaring is handig, enthousiasme 
is vereist. Het repertoire bestaat 
voornamelijk uit bekende kerstliedjes. 
De eerste 20 kinderen die zich 
aanmelden kunnen meezingen. 
We oefenen in De Duif op dinsdag 
11 en 18 december, van 18:30 tot 
19:30 uur, en voorafgaand aan de 
kinderkerstviering op 24 december 
vanaf 15:45 uur.

Geef je kind op bij Bert van der Meer 
(bertvandermeer70@gmail.com of 
06-24659158) en vermeld daarbij je 
telefoonnummer.



Kerstgedicht

Jozef en Maria
Zijn op reis gegaan.
Maria zit op het ezeltje,
En Jozef loopt vooraan.

Ze komen laat in Bethlehem.
De mensen slapen al.
Nergens is een plekje meer,
Alleen nog een stal.

In het veld zijn herders.
Zij houden in de nacht,
Over hun schapen,
Bij het vuur de wacht.

Opeens komt er een engel
Die zegt tegen hen:
“Jezus is geboren,
Ga vlug naar Bethlehem!”

De herders zeggen: “Kom, 
We gaan het Kindje zoeken.
Het is geboren in een stal,
Gewikkeld in wat doeken.”

Drie mannen zien een grote ster.
Die mannen zijn heel wijs.
Ze willen naar het Koningskind,
En dus gaan ze op reis.

Zo komen ze in Bethlehem,
Daar zoeken ze een poos.
Ze vinden Jezus in de stal,
En geven Hem cadeaus.

De herders knielen neer voor 
Jezus.
Eerbiedig zeggen zij:
“Jezus is onze Koning,
Hij maakt de mensen blij.”

Alle mensen, groot en klein
Krijgen het te horen,
Dat vannacht in Bethlehem,
Jezus is geboren.

● Natalie Hakhof

Engelstaligen, zullen daarom ook met kerst 
genieten van hun kalkoen en kerstpudding. De armen, meest Afrikaanstaligen, 
zullen het in het gunstigste geval moeten doen met een Zuid-Afrikaanse ‘braai’.

Na 6 dagen is voor mij pas een tipje van de sluier opgelicht. Ik heb genoten van 
alle pracht en praal, maar kan de townships niet uit mijn hoofd zetten. Terug 
naar het vliegveld rijd ik er weer langs, kilometers lang, en het raakt me. Mijn 
business executive room in een 5-sterrenhotel met zeezicht waar ik verbleef  
versus een hutje zonder zelfs een wc. Ik heb me nog nooit zo bezwaard gevoeld. 
Ligt het aan mij?

dag mooi land, met al jou skoonheid gegee / ek was hier maar even /
en ek sal nooit vergeet / hoe jy probeer om te oorleef

● Hans Ernens

Een aparte kerst - vervolg van pagina 1 ►

2012 is een heftig jaar ge-
worden met het afscheid 
van Frans Lohman, Jörgen 
Gario, Hubert Schansman, 
Goos Verboom, Hedwig 
Buren en Willem Marsman 
en ziektes van verschillende 
mensen om ons heen. 

Het klinkt raar maar ik 
besef  me daardoor ook 
hoeveel kracht er in ons is 
om elkaar te ondersteunen 
in deze meest moeilijke 
tijden. Het verdriet en de 
pijn kunnen we niet wegne-
men, er gewoon even voor 
elkaar zijn wel. Het lied ‘Die 
mij droeg op adelaarsvleugels’ 
staat voor mij symbool 
voor de kracht die we sa-
men hebben. 

2012 heeft ook moois ge-
bracht: Maria is geboren, 
Holke-Hans & Baudyn 
en Marc & Machiel zijn 
getrouwd.

Tijdens de Vergadering 
van Aangeslotenen van 
zondag 9 december heb-
ben we gesproken over de 

stand van zaken van de kascommis-
sie, de pastoraatsgroep en is eenieder 
gevraagd na te denken over een nieuw 
te kiezen jaardoel. 
Als je een jaardoel wilt opgeven, graag 
éénderde van een A4 aanleveren voor 
het HGL vóór 1 januari 2013, zodat we 
een gedegen keuze kunnen maken. 

De voedselbank actie, het extra-col-
lecte-doel van afgelopen jaar, was een 
groot succes! Dank voor de inzet van 
alle Duiven die dit mogelijk hebben 
gemaakt!

Ans Visser heeft om gezondheidsre-
denen haar taak in de pastoraatsgroep, 
helaas moeten teruggeven. Ans, we 
willen je bedanken voor de tijd en aan-
dacht die je aan anderen hebt gegeven. 

Er is een oproep gedaan voor nieuwe 
leden in het bestuur. Wil je kandideren, 
schrijf  een korte motivatie voor HGL 
eveneens vóór 1 januari 2013.

De acties ter voorbereiding van het 
kerstconcert, de kinderkerst en de 
kerstnachtviering zijn verdeeld over 
verschillende Duiven. Wil je ook je 
bijdrage leveren, geef  dat dan aan bij 
Hortense. Mensen die zich hebben 
opgegeven hebben een draaiboek 
ontvangen met tijd en data van de 
activiteiten.

December - Als je naar je werk gaat, 
vertrek je met donker van huis en kom 
je weer thuis als het donker is. De 
kachel aan, een extra kaarsje erbij en 
dan is het snel gezellig. En als de ker-
stboom staat, kunnen we gaan denken 
aan het menu en met wie en wanneer 
we deze dagen gaan doorbrengen. 

Lieve mensen, maak er mooie dagen 
van en laten we elkaar een gezond en 
gelukkig 2013 wensen.

● Yvon van der Meer

Tweeduizendtwaalf
Utrechtsedwars


