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Marc van de Giessen
Mijn naam is Marc van de Giessen, 40 jaar, woonachtig in 
Amsterdam (g)Oud West. Ben katholiek theoloog, werkzaam 
als sociaal ondernemer. Heb afgelopen 7 jaar in Kenia 
gewerkt en gewoond; gewerkt aan de geld-gevende en de 
geld-ontvangende kant. Ik heb me professioneel ingezet 
om sociale cohesie te vergroten en kwetsbaren een eerlijke 
kans te geven om mee te doen. Ik woon 13 jaar samen met 
mijn vriend, met wie ik 17 maart  zal trouwen in de Duif.
Ik wil bestuurslid worden van de Duif omdat 
- ik me graag wil inzetten en verbinden aan een kerk in 
Amsterdam. 
- ik met de Duifgemeenschap deel in de zoektocht naar 
woorden en symbolen die de relatie met de Allerhoogste 
uitdrukken. 
- ik geloofsgemeenschap ervaar in leren, vieren en dienen 
en denk dat ik wel iets bij te dragen heb.
- ik heb afgelopen jaren met plezier in verschillende be-
sturen gezeten. 
Zo ben ik algemeen lid geweest bij het opvang centrum in 
Elandsstraat (personeel en organsiatie), Kitale Aidsprogram-
ma (algemeen lid personeel en fondsenwerving), voorzitter 
bij stichting Ujima (voorzitter, fondsenwerving, ontwikkelen 
trainingsmethodiek), voorzitter Leta Ndoto (fondsenwer-
ving), algemeen lid van Tears Group Kenya (personeel 
en organisatie, fondsenwerving), algemeen lid Kakamega 
Environment Education Program (personeel en organisatie, 
fondsenwerving). Verder heb ik vaak met besturen gewerkt 
als organisatieversterker/capacity builder als vertegenwoor-
diger van fondsen.

Marian van der Meer-Gras
Ik voel mij steeds gevoed door de inhoud en vorm die onze 
voorgangers en het koor aan onze wekelijkse vieringen 
geven. Hoewel ik niet wekelijks aanwezig ben/ kan zijn heeft 
De Duif een belangrijke plaats in mijn dagelijks bestaan. Ik 
wil graag mijn steentje blijven bijdragen aan de organisatie 
van onze vieringen en stel mij daarom beschikbaar voor een 
4de jaar in het bestuur.

Kandidaat bestuurders
Wie zijn de kandidaat bestuurders 2012. Een voorstelrondje.
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Hortense Ghijs
Sinds mijn geboorte ben ik eigenlijk al aan de Duif verbonden en heb het “rijke roomse 
leven” meegemaakt.
Ik ben getrouwd geweest met Jos van der Meer, die helaas in 1980 al overleden is en ik 
heb twee kinderen Yvon en Marcel. Yvon is getrouwd met Henk en ze hebben twee zoons, 
dus mijn kleinzoons, Mathijs en Vincent.
Ik probeer invulling te geven als bestuurslid om mee te denken en te praten over wat er in 
de Duif zoal leeft en wat er allemaal moet gebeuren.
Mijn taak bestaat dan als coordinator faciliteiten uit, buiten de boodschappen, de koffie-
hoek runnen etc etc., kopieerwerk boekjes en HGL’s en ik voer het sleutelbeheer. Kaarten 
verzenden aan hen die iets te vieren hebben of voor andere gedenkwaardige momenten 
in een mensenleven.

Marina Slot
De Duif is een open gemeenschap op een prachtige plek met bijzondere mensen en het 
mooie is dat er steeds nieuwe mensen bij komen, reizigers die af en toe of intensief een 
tijd met ons meereizen. In onze gemeenschap zijn er aantal taken die  vervuld moeten 
worden om alles te laten draaien. 
Ik stel mij naast het voorgangerschap ook  kandidaat voor het bestuur om de groei en 
inspiratie die wij als voorgangers met elkaar ervaren, te delen en te verbinden met het 
bestuur  van De Duif. Ik wil de nadruk leggen op PR omdat ik vind dat wij heel hard moeten 
roepen hoe bijzonder en aantrekkelijk wij zijn op allerlei plekken en in verschillende media. 
Daar zijn we al mee begonnen en het kan nog meer. 
En ik wil graag mensen die de Duif  in en uitvliegen met elkaar verbinden, ook de mensen 
die een tijdje afwezig zijn en onze aandacht nodig hebben.

Yvon van der Meer
De Duif is een plaats waar je op zondag inspiratie kunt opdoen voor de rest van de week. 
Of even rust ervaren en op adem komen wat weldadig kan zijn voor hart en geest. Maar 
ook in contact zijn en komen met elkaar. Daar hoort bij dat we omzien naar elkaar en er 
voor elkaar willen en kunnen zijn als dat nodig is.  
Afgelopen jaar mocht ik zitting nemen in het bestuur. Ik heb dat met veel genoegen 
gedaan. Ik wil graag nog een jaar mijn bijdrage leveren. Van belang voor mij is de verbind-
ing tussen de mensen die met elkaar samen komen in dit prachtige Godshuis. Samen 
voorbereiden, praten, soms even bakkeleien, lachen en huilen maakt ons een kerk van 
mensen. Betrokken mensen, betrokken op elkaar! 

Ineke Pruissen 
Ik vind het belangrijk dat mensen hun talenten gebruiken, die ze hebben gekregen. Ik  kan 
goed met cijfers omgaan, en ik wil ook graag iets doen voor de gemeenschap van de Duif. 
Ik ben blij met wat ik krijg door het contact met mensen uit de Duif, en door de vieringen 
op de zondagen. Dus wil ik ook graag een actieve bijdrage leveren, en dat kan als pen-
ningmeester in het bestuur.  En door de mogelijkheden van internet kan ik dit werk ook 
doen als ik in Frankrijk ben.


