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VOORWOORD 
Voor jullie ligt het vijfde jaarverslag van de Oecumenische Basisgemeente De Duif 
opgesteld door het bestuur. Een lustrumuitgave in een jubileumjaar. In 2009 vierden we 
ons 35-jarig bestaan en stonden we stil bij het feit dat het gebouw al 150 jaar bestaat. 
Het weekend van 17 en 18 januari was een weekend om nooit te vergeten. Onze o zo 
vertrouwde Duif was prachtig versierd, waardoor iedereen die er binnenkwam wel in 
feeststemming moest komen. Op zaterdag hebben we een fantastisch feest gevierd met 
alle trouwe Duiven, terwijl de zondag open was voor iedereen die De Duif een warm hart 
toedraagt, een dag die begon met een hele bijzondere viering en werd gevuld met veel 
muziek, lekker eten en drinken en elkaar ontmoeten. In dit weekend is ook de nieuwe 
jubileum-cd ‘Bevlogen’ op een wel heel bijzondere manier tijdens een concert 
gepresenteerd. Op de cd staan liturgische gezangen die het koor heel graag zingt, maar 
de toehoorders mochten die middag bepalen welke liederen zij het liefste wilden horen. 
Ook het slotlied, met zijn allen ingestudeerd en uitgevoerd, was een doorslaand succes. 
Later in het jaar hebben we een indrukwekkende avond meegemaakt door de opvoering 
van het toneelstuk ‘Adres Onbekend’. Een voorstelling waarin een briefwisseling tussen 
twee vrienden ons duidelijk maakt dat zij elkaar volkomen kwijtraken in hun leven, 
beïnvloedt door de gevolgen van het opkomende nazisme in Duitsland in de jaren dertig. 
Harris Brautigam heeft ons met deze voorstelling een heel bijzonder geschenk gegeven. 
Ondanks alle extra activiteiten was het ook weer een jaar als alle andere jaren. Iedere 
zondag een viering, een aantal mooie concerten, een prachtig gekleurde zomerserie en 
een goed opgebouwde advent op weg naar een geslaagd kerstfeest met een kinderkerst 
die niet meer onderdoet voor de kerstnacht. En iedere activiteit weer voorbereid en 
uitgevoerd met veel inzet en passie die we zo vanzelfsprekend vinden van elkaar. 
Toch moeten we onze gemeenschap koesteren. Laten we ons er bewust van blijven dat 
niets vanzelfsprekend is en dat we met elkaar die inspirerende gemeenschap vormen 
waar we zo graag deel van uit willen maken. Laten we aandacht houden voor elkaar en 
elkaar niet uit het oog verliezen. En laten we openstaan voor nieuwe mensen die onze 
Duif bezoeken. Laat onze gemeenschap ook hen inspireren en een veilig huis bieden waar 
zij zich welkom zullen weten en thuis zullen voelen. 
 

Hedwig Buren, 
voorzitter 
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DOOP/TROUW/ROUW 
GEBOREN 
Lucas Maria Gerardus Manuel Louter 1 mei 2009 
 
GEDOOPT 
Gloria Bergendahl     8 november 2009 
Noah Eduardo Juan Herrera   29 november 2009 
 
OVERLEDEN 
Nelleke Perquin 26 december 2009 
 

VOORGANGERS 
GEKOZEN VOORGANGERS  
Bij de verkiezingen voor het jaar 2009 werden op 4 januari en 1 februari 2009 acht 
voorgangers gekozen voor de periode van 1 maart 2009 tot 1 maart 2010. In alfabetische 
volgorde: Harris Brautigam, Maruja Bredie, Frans Gerritsma, Rob Gijbels, Henk Kemper, 
Helma Schenkeveld, Marina Slot en Diana Vernooij. 
 
GASTVOORGANGERS 
De voorgangers verzorgen met elkaar alle vieringen door het jaar. Een enkele keer 
nodigden we een gastvoorganger uit om voor te gaan tijdens een Duif-viering. In 2009 
waren gastvoorganger: Catrinus Mak (1 februari, 7 juni en 23 augustus) en Jan Andreae 
(11 oktober). 
 

VIERINGEN IN 2009 
DE VIERINGEN 
Er zijn 56 vieringen gehouden (wekelijkse vieringen, Goede week, Kerstnacht en speciale 
vieringen) waarvan 3 in de Amstelkerk. 
 
De voorgangers volgen doorgaans primair het leesrooster, zoals dit door de Raad van 
Kerken in Nederland wordt aangereikt. Meestal wordt dan gekozen voor lezingen uit het 
Oecumenisch leesrooster. Soms wijken we daar ook bewust van af voor bijvoorbeeld 
themavieringen of -series en worden lezingen en/of aanvullende teksten gekozen uit onder 
andere apocriefe en/of aanverwante geschriften uit algemeen christelijke of ook andere 
tradities of religies. 
 
AANTAL BEZOEKERS 
In 2009 is het gemiddeld aantal bezoekers per viering ongeveer stabiel gebleven ten 
opzichte van voorgaande jaren.  
 
BIJZONDERE VIERINGEN 
Er waren dit jaar 2 doopvieringen: Gloria Bergendahl op 8 november en Noah Herrera op 
29 november. 
Op 31 december was de afscheidsviering van Nelleke Perquin. 
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Driemaal is er in 2009 gedurende een periode van meerdere vieringen achtereen invulling 
gegeven aan een thema. 
 
Vastentijd/40-dagentijd 
´Vasten is loslaten´ was het uitgangspunt voor onze zondagen in de vastentijd/ 
40-dagentijd en de voorbereiding voor Pasen. Wat geeft je houvast en waar zit je aan 
vast? Groeien kan alleen als je in staat bent los te laten. En hoe doe je dat: groeien in 
geloof, tot over de dood heen? 
Onder de titel ´Los Vast´ hebben alle zondagen van de vastentijd en de paasweek een 
thema gekregen: Vastzitten (Helma Schenkeveld, 1 maart), Vasthouden (Maruja Bredie,  
8 maart), Verruimen (Diana Vernooij, 15 maart), Veranderen (Frans Gerritsma, 22 maart), 
Vooruitgaan (Rob Gijbels, 29 maart), Verlevendigen (Marina Slot, 5 april), Verraad en 
verdriet (Marina Slot en Frans Gerritsma, Goede Vrijdag), Verwondering (Harris Brautigam 
en Helma Schenkeveld, Paaszondag). 
Witte Donderdag nam de voorgangersgroep dit jaar niet op in het liturgisch jaar. Omdat we 
goede ervaringen hebben om met meerdere voorgangers voor te gaan, gaan we dat vaker 
herhalen. 
 
Zomerserie 
De zomerserie betrof dit jaar een zevental vieringen rondom het centrale thema ‘Kleuren 
van het verbond’. Tijdens deze zondagen waren de volgende kleuren uitgangspunt van de 
dienst: groen (Diana Vernooij, 5 juli), paars (Marina Slot, 12 juli), geel (Maruja Bredie,  
19 juli), rood (Rob Gijbels, 26 juli), wit (Helma Schenkeveld, 2 augustus), blauw (Frans 
Gerritsma, 9 augustus) en bruin (Harris Brautigam, 16 augustus). Na de grote zondvloed 
uit het Oude Testament schenkt de Eeuwige ons een nieuw Verbond in de kleuren van de 
regenboog. De regenboog die steeds opnieuw weer aan de hemel verschijnt als het water 
de hemelboog bevochtigt en de aarde overspoelt. Een kleurig teken van trouw en 
verbinding, elke keer weer. Een belofte dat niet de wraak het laatste is, maar de 
verbondenheid tussen God en mens tot leven, intens en kleurig leven en samenleven. De 
voorgangers speelden met het palet en gaven zo kleur aan een zomer zonder de ‘levende 
muziek van ons koor en pianiste’.  
 
Advent en Kerst 
De Adventsserie werd een serie van 4 vieringen rondom het thema ‘Het wonder geschiedt 
aan onszelf’. We gingen 4 zintuigen (horen, zien, proeven en tasten/aanraken) langs. In de 
Kerstnacht kwamen alle wonderen bijeen in dat ene wonder: de geboorte van dat 
goddelijke kind. En dit wonder, dat geschiedt aan onszelf. De Kerstnachtviering werd 
redelijk goed bezocht. De mindere opkomst dan in voorgaande jaren is waarschijnlijk te 
wijten geweest aan de voorspelde ijzel. Veel mensen, die vaak van ver naar onze viering 
komen, durfden de reis naar De Duif op dit nachtelijke uur niet aan. Het Groot Duif-koor 
onder leiding van Henk Kemper en op vleugel begeleid door Irina Antonova zorgde voor 
de muzikale ondersteuning. 

 
De Kinderkerstviering – gehouden aan het begin van de avond voor Kerstmis – trok dit 
jaar wederom een overweldigende belangstelling. Circa 170 kinderen meldden zich aan, 
begeleid door evenzoveel ouders/opa’s/oma’s et cetera. Deze viering kwam opnieuw tot 
stand in nauwe samenwerking met Francine Plaisier van de Verhalenfabriek. Zij vertelde 
het kerstverhaal. Er was ook weer een kerstwensboom. Ook de Kinderkerstviering werd 
muzikaal begeleid door Irina Antonova. Bert en Marian van der Meer hadden dit jaar voor 
het eerst de organisatie in handen. 
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KINDERNEVENDIENSTEN 
 
Ook dit seizoen hebben we elke eerste zondag van de maand (met uitzondering van de 
zomermaanden) aan het begin van de viering een korte lezing of verhaal voor de kinderen 
gehouden. We proberen met de kinderlezing en -activiteiten altijd zoveel mogelijk 
aansluiting te zoeken bij de viering ‘voor de grote mensen’. Het verhaal bestemd voor de 
kinderen wordt (deels) in de kerkdienst voorgelezen. Daarna gaan de kinderen samen in  
’t Hemeltje met elkaar nog verder door op dit verhaal en maken er bijvoorbeeld een 
tekening bij. 
Het aantal kinderen dat hieraan deelneemt, is al jaren zeer mager te noemen. Een aantal 
oudere kinderen heeft afscheid genomen of komt minder regelmatig en de aanwas van 
nieuwe jonge kinderen was gering. Voor 2010 wordt gezocht naar andere mogelijkheden 
om nieuwe kinderen te trekken. 
De activiteiten rond de kindernevendiensten werden in 2009 tot de zomervakantie 
gecoördineerd door Freek van der Marck. Na de zomervakantie namen Marian en Bert 
van der Meer het van hem over. 
Leidraad voor 'De Duif' bij de samenstelling van de kinderviering vormen onder meer de 
uitgaven 'Kind op Zondag' en 'Kleur in de kerk' van de Nederlandse Zondagsschool 
Vereniging. Kind op Zondag biedt materiaal bij de in De Duif gebruikte leesroosters. 
 

 
Kinderen luisteren naar een verhaal van Bert en Marian van der Meer 
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PUBLIC RELATIONS EN PROMOTIE  
 
WEBSITE VAN DE DUIF 
De website van De Duif, www.deduif.nu, wordt elk jaar beter bezocht: in 2000 bezochten 
1887 mensen de website, in 2009 waren dat er maar liefst 15.735. Bezoekers lijken vooral 
geïnteresseerd naar het actuele rooster, aanvangstijd en adres en het concertrooster. 
 

 
 
De webredactie, bestaande uit Rob Gijbels en Fred Vos, probeert de website zo  
up-to-date mogelijk te houden. Verder is er tijd geïnvesteerd in een verbeterslag van de 
concertagenda. Alle evenementen die in De Duif plaatsvinden, worden nu genoemd. Door 
een kleurmarkering wordt duidelijk welk concert door de basisgemeente georganiseerd is 
en welk concert door Stadsherstel. 
Op de website staat ook het e-mailadres van De Duif vermeld. In toenemende mate 
komen er mailtjes binnen met de meest uiteenlopende vragen. Zo wil men weten of het 
gebouw rolstoelvriendelijk is, of er voor concerten gereserveerd moet worden, en hoe het 
gebouw af te huren is. De secretaris, Dorien Gransjean-Eldering, handelt alle mail af.  
 
35-JARIGE JUBILEUM 
In het weekend van 17 en 18 januari hebben we het 35-jarig jubileum van de 
oecumenische basisgemeente De Duif gevierd. 
Op de zaterdagavond vond er een exclusief feest plaats voor Duif-aangeslotenen. De vele 
voorbereidingen waren het dubbel en dwars waard: de kerk was prachtig versierd (door 
Rui Suprihadi), er was een minitentoonstelling over het wel en wee van De Duif (door 
Thomas Moerkamp), compleet verzorgd Italiaanse buffet (Fjodor en Dorien Gransjean), 
muziek van de Buny Bones, een tombola (die een mooi bedrag opleverde) en 
Amsterdamse levensliederen door een gelegenheids-Duif-koor. Verder werden de Duiven 
‘geridderd’ die zich al vele jaren uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt. 



 6

Op zondag werd een er feestelijke dienst gehouden, waarin Harris Brautigam, Diana 
Vernooij en Helma Schenkeveld voorgingen. Het koor speelde een grote rol tijdens deze 
dienst, waarbij verzoeknummers gezongen werden en ten slotte het publiek in groten 
getale meezong in vier partijen met het populaire koorlied ‘Hore mijn ore’. Na de dienst 
speelde Irina een aantal mooie stukken op de piano en werd de middag afgesloten met 
een orgelconcert op het Duif-orgel door Willem Vonk. 
 

 
Tijdens het jubileumfeest werd er uitbundig gezongen en gedanst 

 
CADEAU TONEELVOORSTELLING ‘ADRES ONBEKEND’ 
Dinsdagavond 19 mei hebben Harris Brautigam en Wim Weijsman de voorstelling ‘Adres 
onbekend’ in De Duif opgevoerd. De voorstelling is een bewerking door de spelers en 
regisseur zelf van de gelijknamige novelle van Katharina Kressmann Tayler. Het gaat over 
een jonge Duitse kunstenaar en een Joodse Amerikaanse kunsthandelaar die samen een 
bloeiende galerie opgezet hebben in San Francisco. Er ontstaat een hechte vriendschap 
tussen de twee mannen. Echter, de opkomst van het nazisme in de jaren dertig wordt de 
tragische spelbreker van hun vriendschap. 
Harris heeft ons deze voorstelling, die bij uitstek bedoeld is om uit te voeren voor een klein 
gezelschap, geschonken in het kader van ons jubileum. We werden ontvangen in het 
kantoor of bureau van Max Eisenstein en Martin Schulse. Een prachtig decor dat ons in 
onze eigen vertrouwde Duif meenam naar een andere wereld. Het werd een zeer 
indrukwekkende avond die we niet snel meer zullen vergeten. 
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MONUMENTENWEEKEND 
Het monumentenweekend 2009 stond wat onze basisgemeente betreft geheel in het teken 
van muziek. Er waren optredens van: Irina Antonova (piano) & Bas Hafkenscheid (viool), 
leerlingen van Irina Antonova, Willemijn Knodler (cello), Willem Vonk (orgel) en Haga 
Cantare (philharmonisch koor). 
De Duif trok veel bezoekers en de hapjes en drankjes verzorgd door diverse Duiven 
vonden gretig aftrek. Sommige bezoekers wilden graag meer weten over de historie van 
het Duif-gebouw of de basisgemeente. Een deel van deze informatie is wel op schrift 
verkrijgbaar, bezoekers vonden het over het algemeen prettiger om in een gesprek meer 
te horen. Een aandachtspunt voor het monumentenweekend in 2010. 
De organisatie van het monumentenweekend 2009 was voor het grootste gedeelte in 
handen van Hortense Ghijs en Yvonne van der Velden; Hans Ernens nam de muzikale 
planning voor zijn rekening. Verder waren er uiteraard nog een paar Duiven die een 
dag(deel) hebben geholpen om alles naar wens te laten verlopen. 
 
HGL / HET GROENE LICHT 
De reactie van HGL heeft in 2009 tien edities van het periodiek HGL/Het Groene Licht 
doen verschijnen. Hans Ernens en Harris Brautigam verzorgen vrijwel elk nummer een 
artikel. Verder is het HGL goed gebruikt als platform voor aankondigingen van nieuws, 
speciale vieringen en jubilea. Hedwig Buren heeft de rubriek Utrechtsedwars meermaals 
gebruikt voor noemenswaardige zaken. 
Het redactieteam bestaat uit: Hortense Ghijs, Angela van der Marck, Dorien Gransjean-
Eldering en Hans Ernens. Freek van der Marck en Fred Vos verzorgen samen de 
vormgeving. Voor een jaarabonnement op HGL voor postabonnees wordt een bijdrage 
van vijftien euro gevraagd. 
 
CONCERTEN 
In 2009 werd de serie van lunchconcerten voortgezet. We willen het prachtige gebouw met 
haar fraaie akoestiek graag voor een grotere groep mensen beschikbaar stellen. 
De coördinatie van de lunchconcerten is in handen van Sem van de Pol, die hiertoe nauwe 
contacten onderhoudt met tal van artiesten en muziekgroepen, koren enzovoort. Bij 
nieuwe contacten wordt soms een auditie gehouden (beoordeling Rui Suprihadi, Sem van 
de Pol en Irina Antonova). De meeste musici komen graag terug voor een vervolgconcert. 
In 2009 waren onder andere te gast: Zoethouttrio, onze vaste pianiste Irina Antonova met 
haar leerlingen, pianist Bram Buitenkant en kamerkoor Fenix. 
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INTERNE ORGANISATIE 
 
FACILITEITEN 
De Duif profileert zich graag als een gastvrije gemeenschap. Zo proberen we de vieringen 
laagdrempelig en daarmee goed toegankelijk te maken. Maar ook de zorg om de viering 
heen (voor en achter de schermen) heeft zich van haar beste kanten laten zien. De 
zondagse Duif-bezoekers laten zich naast een kopje koffie of thee wekelijks verrassen 
door ‘The Pigeons Pie & Pastry club’, die in wisseldienst de homebaked koek, taart of 
cake verzorgt. Deze verkoop brengt extra inkomsten op. De koffie- en cakeopbrengst 
bedroeg € 1.251,97. 
Naast de koffie/thee en taart worden er ook actief kaarten en cd’s verkocht. Speciaal item 
in 2009 was de jubileum-cd van het Duif-koor. In het totaal leverde de verkoop € 326,- op. 
 
De vleugel van De Duif wordt geregeld verhuurd, wanneer er evenementen/concerten 
plaatsvinden geïnitieerd door Stadsherstel. De totale opbrengst in 2009 bedroeg € 880,-. 
 
Op de Nieuwjaarsreceptie komt de familie Visser traditiegetrouw met schalen vol met de 
befaamde ‘wieltjes van Ton’, tijdens de Open Monumentendagen werden stapels broodjes 
en vele heerlijke taarten gemaakt en de bezoekers van de Kerstnachtviering konden 
nagenieten van een glaasje wijn en wat kerstbrood.  
 
Hortense Ghijs is contactpersoon voor Stadsherstel. Zij hoort wanneer de kerk verhuurd is 
en we in dat geval moeten uitwijken naar de Amstelkerk. Stadsherstel stuurt maandelijks 
het rooster door van alle verhuur. Hortense voert tevens het sleutelbeheer.  
 
Tot slot wordt binnen dit team verzorgd: kopiëren liturgieboekjes, HGL/Het Groene Licht, 
maken en versturen van handgemaakte kaarten. De kaarten worden verzonden met een 
hartelijke groet voor beterschap aan zieken en als gelukwens bij geboorte, jubilea  
et cetera en tot slot een verjaarsdagkaart (jarigen onder de 18 jaar of boven de 80). 
 
SECRETARIAAT 
Door zorg van het secretariaat  worden de administratieve zaken met betrekking tot 
vergaderingen van aangeslotenen en het bestuur geregeld, de ingekomen en uitgaande 
post behandeld, alsmede alle overige zaken die regulier tot het secretariaat horen. Het 
secretariaat beheert de adreslijst van aangeslotenen en verstuurt bij veel wijzigingen een 
bijgewerkte versie. Een actuele lijst is altijd opvraagbaar bij het secretariaat. 
Geregeld wordt ons de vraag gesteld: ‘Kan De Duif onze verbonds- of huwelijksviering 
verzorgen?’ De oecumenische basisgemeente De Duif neemt deze vraag altijd serieus. De 
in 2007 uitgebrachte folder waarin wordt uitgelegd welke rol De Duif kan spelen bij 
huwelijks-/verbondsvieringen voorziet in haar doelstelling. De folder is full colour en 
eveneens via de website te downloaden. 
  
PENNINGMEESTER  
De penningmeester heeft zoals elk jaar de financiële administratie verzorgd. De controle 
hiervan is door een – door de Vergadering van Aangeslotenen gekozen – 
kascontrolecommissie uitgevoerd. Voor het boekjaar 2009 waren dat Ton Visser en Ekram 
Mohammadi. 



 9

Voor de inkomsten zijn we afhankelijk van giften, periodieke donaties en de wekelijkse 
collecte. Deze laatste wordt altijd door twee mensen geteld. Een bijzondere vorm van 
periodieke donaties is de donatie per notariële akte. Van de zestien nu geldende akten, 
lopen er in 2010 elf af. In dit jaar zullen we dan ook weer een nieuwe actie houden om 
meer Duiven voor deze vorm van schenking enthousiast te maken. 
Het jaar 2009 was in financieel opzicht een bijzonder jaar. Ondanks de extra kosten voor 
ons 35-jarig feest en de wat teruglopende inkomsten, is er toch een miniem positief 
resultaat behaald. Dit komt door twee zaken. De huurkosten zijn structureel lager, omdat 
Stadsherstel de huurfacturen nu zonder btw bij ons in rekening brengt. Daarnaast zijn we 
met Stadsherstel in gesprek over de verrekening van de telefoonkosten voor de 
beveiliging vanaf 2003. In het resultaat hebben we hier al rekening mee gehouden. Op de 
VA (Vergadering van Aangeslotenen) van 18 april 2010 heeft de penningmeester de 
financiële situatie nader toegelicht. 
Jaarlijks kiezen we een jaardoel waarvoor we eenmaal per maand collecteren. In 2009 
was dat het project Sundjata, een huishoudschool en opvang voor meisjes in Dakar. 
Hiervoor hebben we per december al € 1.169,85 ingezameld. 
En dan de vooruitblik naar 2010. Ondanks de structurele verlaging van de huurkosten, is 
ook dit jaar weer de prognose dat we met een negatief resultaat het jaar af zullen sluiten. 
Aan de kostenkant is er geen grote bezuiniging meer mogelijk. Het blijft dus belangrijk dat 
we mensen blijven trekken en dat we mensen dusdanig interesseren dat ze bereid zijn De 
Duif structureel te steunen met een financiële bijdrage. 
 

 
Stemmen tellen tijdens de verkiezingen voor voorgangers, bestuur en jaardoel 
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RELATIES VAN DE DUIF 
RAAD VAN KERKEN – AMSTERDAM 
De Raad is een open overleg- en communicatieplatform van christelijke kerken in 
Amsterdam. De Raad richt zijn activiteiten in het bijzonder op zowel het bevorderen van de 
oecumene aan de basis, in parochies en gemeenten als op de dienst aan de wereld. Op 
deze manier willen de kerken meewerken aan het welzijn van de inwoners van de stad. De 
betrokkenheid bij verdrukten en vreemdelingen in onze stad heeft hierbij prioriteit. 
Via de RvK Amsterdam is De Duif tevens betrokken bij de Raad van Kerken Nederland. 
De Raad van Kerken in Nederland is een gemeenschap van 17 christelijke kerken in 
Nederland. Vanuit een christelijke inspiratie bevordert de Raad van Kerken de 
oecumenische dialoog en de gezamenlijke dienst aan de samenleving. 
Kijk voor meer informatie op: www.rvkamsterdam.nl en www.raadvankerken.nl 
 
DE VLEUGEL ANTWERPEN 
Al een tiental jaren onderhouden we banden met de basisgemeente De Vleugel in 
Antwerpen. Vanwege drukke wederzijdse agenda’s bleef het contact dit jaar enigszins 
beperkt. Op zaterdag 3 oktober vierde De Vleugel haar 15-jarige bestaan, namens De Duif 
waren Henk Kemper en Yvon van der Meer aanwezig. Voor 2010 staat er een bezoek van 
leden van De Vleugel aan De Duif gepland. 
De Vleugel is gevestigd in de Sint Annakerk aan de Goedendagstraat in 
Antwerpen/Borgerhout. Zie voor meer informatie hun webstek: www.devleugel.be 
 
BBN 
BBN staat voor ‘Basisbeweging Nederland’ en is een verzameling van plaatselijke 
oecumenische praktijken. In de loop der jaren zijn er nogal wat groepen afgehaakt bij de 
Basisbeweging. Sommigen trokken zich terug, omdat ze het geheel te veel op kerkelijke 
vragen gericht vonden en te weinig politiek. Plaatselijk haakten veel mensen af. Ook 
landelijk haakten groepen af, omdat men moest constateren dat de inzet voor de 
oecumene op plaatselijk niveau nogal eens zeer zwaar werd gefrustreerd door de grote 
kerken, met name de katholieke kerk. De groepen die nu nog meedoen binnen de 
Basisbeweging, zijn harde kernen die nog steeds geloven ook in plaatselijke oecumene. 
Wel oecumene in de breedste zin van het woord. 
Voor verdere informatie, kijk op hun website: www.basisbeweging.nl 
 
KERK EN AMBT 
Kerk & Ambt bestaat uit een aantal groepen, allen met RK achtergrond, zoekend naar 
oplossingen voor voortbestaan van hun parochie en kerkgebouw, zonder de door het 
bisdom gestelde of vermeende spelregels te overtreden. Op 18 april is er een bijeenkomst 
geweest, waarbij onder meer Fred Vos namens De Duif aanwezig was. Men was 
geïnteresseerd in de werkwijze van onze basisgemeente, al sluit deze niet aan op de 
zoekvraag van de meeste groepen. De meeste aanwezigen waren toch vooral op zoek 
naar oplossingen binnen het RK kader. 
Op 25 april 2010 zal er weer een bijeenkomst zijn. Er zal dan nader onderzocht worden of 
De Duif een aandeel in Kerk & Ambt kan hebben en in hoeverre het initiatief levensvatbaar 
is. 
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WIE IS WIE – 2009 EN 2010 
BESTUUR 
SAMENSTELLING IN 2009: 
Hedwig Buren Voorzitter 
Ineke Pruissen Penningmeester 
Dorien Gransjean-Eldering Secretaris 
Marian van der Meer  Coördinator liturgie 
Henk Kemper Algemene zaken  
Hans Ernens Public relations en concerten 
Hortense Ghijs Coördinator facilitaire zaken 
 
SAMENSTELLING IN 2010: 
Hedwig Buren Voorzitter 
Ineke Pruissen Penningmeester 
Dorien Gransjean-Eldering Secretaris 
Marian van der Meer  Coördinator liturgie 
Hans Ernens Public relations en concerten 
Hortense Ghijs Coördinator facilitaire zaken 
 
 
VOORGANGERSTEAM 
SAMENSTELLING IN 2009: Harris Brautigam ● Maruja Bredie ●Frans Gerritsma ● Rob Gijbels 
● Henk Kemper ● Helma Schenkeveld ● Marina Slot ● Diana Vernooij 
 
SAMENSTELLING IN 2010: Jan Andreae ● Maruja Bredie ● Catrinus Mak ● Frans Gerritsma 
● Helma Schenkeveld ● Marina Slot ● Diana Vernooij 
 
 
FUNCTIONARISSEN WERKGROEPEN EN DIENSTEN IN 2009: 
Henk Kemper Dirigent en muzikale vormgeving 
Irina Antonova Pianiste 
Angela van der Marck Coördinator koor 
Helma Schenkeveld Vertegenwoordiging BBN 
Cees Blaauw Vertegenwoordiging Raad van Kerken Amsterdam  
Fred Vos Vertegenwoordiging Kerk & Ambt 
 Grafische vormgeving publicaties 
Sem van de Pol/Hans Ernens Coördinatie concerten 
 
REDACTIE HET GROENE LICHT 
Angela van der Marck ● Hortense Ghijs ● Hans Ernens ● Dorien Gransjean-Eldering ● 
Freek van der Marck en Fred Vos voor (support) grafische vormgeving. 
 
REDACTIETEAM WEBSITE 
Rob Gijbels ● Fred Vos 
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WEKELIJKSE ACTIVITEITEN 
Elke zondag is er een viering van schrift en tafel. Het gebouw is vanaf 10.00 uur geopend, 
de viering start om 10.30 en duurt ongeveer tot 11.30 uur. Aansluitend is er altijd 
koffie/thee/limonade met koek of taart. 
 
Elke maandag wordt tijdens de openbare liturgievergadering een viering voorbereid. 
Iedereen is vanaf 20.00 uur welkom in ’t Hemeltje, Utrechtsedwarsstraat 7 (achterkant van 
de kerk). 
 
Elke dinsdag is er koorrepetitie van 20.00 tot 22.00 uur. Geïnteresseerden kunnen zich 
(aan)melden bij dirigent Henk Kemper of bij koorcoördinator Angela van der Marck. 
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