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VOORWOORD 

In deze tijd waarin het nieuws zich razendsnel verspreidt via Twitter en Facebook of toch 
op zijn minst via de e-mail, hebben jullie het jaarverslag van de oecumenische 
Basisgemeente De Duif over 2011 gewoon in handen.  
Niet omdat wij hopeloos achterlopen, want wij hebben een Facebook-pagina en een 
Twitter-account en we maken gebruik van een maillijst. Maar op veler verzoek heeft het 
bestuur ook dit jaar weer een jaarverslag op papier uitgebracht, waarin de activiteiten van 
De Duif beschreven staan. De bezigheden van alle Duiven die op vrijwillige basis zorgen 
dat wij een gemeenschap kunnen zijn waar het goed vertoeven is. “Gewoon, omdat het zo 
fijn is om iets in handen te hebben, waarin je al bladerend je realiseert wat er allemaal wel 
niet gebeurt in een jaar.” 
Herkenning voor de Duiven die vorig jaar met welke regelmaat dan ook betrokken waren, 
maar hopelijk ook informatief voor hen die zich aangetrokken voelen tot onze 
gemeenschap en misschien wel eens wat vaker bij ons willen komen. 
 
Er is getrouwd en helaas gerouwd. Iedere week een dienst voorbereid en verzorgd. Door 
de groep van 6 vaste voorgangers met de constructie van een kring van andere 
voorgangers om hen heen is het weer gelukt om het rooster sluitend te krijgen. Er zijn 
speciale themaseries gehouden rond de 40-dagentijd en Pasen, in de adventstijd en met 
Kerst. De Zomerserie heeft wederom een succesvol vervolg gekregen. Ook de kinderen 
zijn dit jaar rond een aantal thema’s verrast met bijzondere kindernevendiensten, waarbij 
het bezoek van Sint Maarten mij nog vers in het geheugen staat. En met Kerst hadden de 
kinderen zelfs een eigen koor staan! Dat belooft wat voor de toekomst. 
Ook waren er een aantal mooie concerten met als afsluiter wel een heel spetterend, zeer 
goed bezocht, Kerstconcert. 
 
En altijd is daar weer het koor om ons te verwennen met mooie liederen die prachtig 
worden begeleid. Een feest voor het oor. Muziek, een wel heel belangrijke factor in onze 
Duif, die ons bindt. En binding hebben we nodig. Het reilen en zeilen in De Duif vraagt veel 
energie van allen die hun steen(tje) bijdragen. Sommigen van ons doen dit al vele jaren. 
Wanneer we naar de toekomst kijken, moeten we constateren dat er steeds meer werk op 
minder schouders terecht gaat komen. Daarom moeten we zorgen dat we de taken met 
meer mensen kunnen delen, maar nog veel belangrijker, onze vieringen met meer mensen 
kunnen delen. We verzorgen vieringen om trots op te zijn en we zijn al op de goede weg. 
Steeds meer middelen worden aangeboord om bekendheid te geven aan wat we doen. 
Kijk op Facebook en op Twitter. En al vertrouwde wegen worden gemoderniseerd, zie de 
prachtige flyers en affiches en kijk eens op de site. En nieuwe mensen blijven komen. 
 
Laten we goed voor elkaar zorgen en elkaar blijven inspireren en stimuleren om te zorgen 
dat we nog lang met onze activiteiten door kunnen gaan. Er is maar één mooi, waardevol, 
stimulerend, inspirerend, gelukzalig momentje voor nodig op zondag om weer te weten 
waarom je in De Duif komt en waar je het voor doet. En hoe meer mensen er zijn, hoe 
meer kans je hebt om iemand daadwerkelijk te raken. 
Ik wens ons een heel mooi 2012 toe met vele van deze momenten. 
 
 
 
Hedwig Buren 
voorzitter 
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DOOP/TROUW/ROUW 

 
GEBOREN 
  
 
OVERLEDEN 
Frans Lohman 17 februari 2011 
Hubert Schansman 4 december 2011 

 
GETROUWD 
Holke-Hans Boersma en Baudyn Klein 17 december 2011 
 

VOORGANGERS 

 
GEKOZEN VOORGANGERS 
Bij de verkiezingen voor het jaar 2011 zijn op 6 februari 2011 zes voorgangers gekozen 
voor de periode van 1 maart 2011 tot 1 maart 2012. Gekozen zijn (in alfabetische 
volgorde): 

 Jan Andreae 

 Catrinus Mak 

 Bert van der Meer 

 Helma Schenkeveld 

 Marina Slot 

 Diana Vernooij 
 
We zijn blij met ‘vers bloed’ onder de voorgangers in de persoon van Bert van der Meer. 
Helaas hebben Maruja Bredie en Harris Brautigam besloten afscheid te nemen als vaste 
voorganger. Gelukkig is het geen definitief afscheid van hen als persoon, Duif en 
gastvoorganger. 
 
GASTVOORGANGERS 
Gedurende het jaar zijn 53 vieringen te verzorgen. In principe worden deze onder de 
gekozen voorgangers verdeeld. Echter, met slechts 6 gekozen voorgangers zou de 
persoonlijke last wel erg zwaar worden. Daarom is een zogenaamde ‘tweede kring’ van 
voorgangers in het leven geroepen. Harris Brautigam en Henk Kemper zijn ervaren 
voorgangers die zich in het verleden jaren lang voor De Duif hebben ingezet als gekozen 
voorganger. Om de druk op het voorgangersrooster iets te verlichten, hebben zij zich 
bereid verklaard enkele vieringen als gastvoorganger te verzorgen. Daarnaast heeft Sem 
van der Pol aangegeven graag ervaring op te willen doen als gastvoorganger. 
Tot slot is een enkele keer een gastvoorganger van buiten De Duif uitgenodigd om voor te 
gaan tijdens een Duif-viering. 
In het afgelopen voorgangersjaar zijn de volgende personen gastvoorganger geweest: 

 Henk Kemper (13 februari, 25 september en 15 januari 2012) 

 Sem van der Pol (10 april, 5 juni, 24 juli en 13 november) 

 Rob Visser (4 september) 

 Harris Brautigam (11 september) 

 Hans Ernens (20 november) 

 Albert Janssen (5 februari 2012) 
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VIERINGEN IN 2011 

 
DE VIERINGEN 
Er zijn 54 vieringen gehouden, waarvan 3 in de Amstelkerk. In dit aantal zijn naast de 
wekelijkse vieringen op zondag de volgende diensten meegeteld: Seideravond, Goede 
Vrijdag, Kerstnacht en de huwelijksviering van Holke-Hans Boersma en Baudyn Klein. 
 
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. Maar regelmatig wijken voorgangers daar ook bewust van af 
voor bijvoorbeeld themavieringen of -series. Er worden dan lezingen en/of aanvullende 
teksten gekozen uit onder andere apocriefe en/of aanverwante geschriften uit algemeen 
christelijke of ook andere tradities of religies. 
 
 

BIJZONDERE VIERINGEN 
Driemaal is er in 2011 gedurende een periode van meerdere vieringen achtereen invulling 
gegeven aan een thema. 
 
Vastentijd/ 40-dagentijd 
‘Tussentijd’ was het uitgangspunt voor onze zondagen in de 40-dagentijd en de 
voorbereiding voor Pasen. De 40-dagentijd is een tijd van verstilling en bezinning.  
We maken ons los uit de activiteiten van ons leven. We keren terug naar de kernwaarden 
van ons bestaan en laten het teveel en het overbodige gaan. We maken ruimte voor 
nieuwe dingen – maar niet te snel! Verstilling, tussentijd vraagt erom dat de leegte 
verdragen wordt, om echt ruimte te maken een nieuw mens te worden. 
 
Tussentijd, Vertragen, Verzinken, Verstillen, Verdragen, Verstaan, Vertragen, Verduren en 
Opstanding waren de kernwoorden in deze serie. 
 
Zomerserie 
Ook tijdens de zomermaanden juli en augustus verzorgt De Duif wekelijks een viering. Het 
koor heeft wel vakantie. De zomerdiensten hebben een speciaal karakter en een 
zorgvuldig gekozen thema.  
De zomerserie betrof dit jaar zeven vieringen rondom het centrale thema ‘7 maal opnieuw 
geboren’, geïnspireerd op het gelijknamige lied van Huub Oosterhuis en Antoine Oomen. 
  
 Zeven maal opnieuw geboren 
 klein gekregen uitgeworpen 
 wordt een mens om mens te worden. 
 
 Zeventig maal zeven bomen 
 zullen bloeien waar wij wonen 
 licht zal op het water stromen. 
 

De Duif is een gemeenschap waar bedding is om 7 maal opnieuw geboren te worden. Dat 
inspireerde 7 (gast)voorgangers om een prachtige serie vieringen neer te zetten. 
 
Advent en Kerst 
In het afgelopen jaar zijn er in de wereld verschrikkelijke dingen gebeurd: de moordpartij 
op Utoya in Noorwegen, de burgeroorlog in Syrië, de eurocrisis en ga zo maar door. Dat 
inspireerde de voorgangers om voor de Advent en Kerst als centraal thema 
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“De kracht van liefde” verder uit te werken. Zij stelden zich vragen als: hoe reageren wij? 
Voelen we ons geroepen om toch vooral onze eigen veiligheid te verdedigen, en alle 
kwaad buiten ons te plaatsen en te bestrijden? Of dagen deze gebeurtenissen ons uit ons 
hart te openen en de liefde tegenover terreur en geweld te zetten? Dat heeft geleid tot het 
krachtige statement: “Wij gaan voor de kracht van liefde. Wij willen antwoord geven. Wij 
zijn degenen die contact maken, die het lef hebben te strijden, die bang durven te zijn en 
die aanraken en helen.”  

Kinderkerstviering 
De kinderkerstviering – gehouden aan het begin van de avond voor Kerstmis – trok dit jaar 
wederom een overweldigend aantal mensen. Circa 200 kinderen meldden zich aan, 
begeleid door evenzoveel ouders/opa’s/oma’s/begeleiders. Deze viering kwam opnieuw 
tot stand in nauwe samenwerking met Francine Plaisier van de Verhalenfabriek. Zij 
vertelde het kerstverhaal. Jaarlijks op zoek naar verbetering en verfijning hebben Bert en 
Marian van der Meer samen met Francine een nieuw programma uitgewerkt. Ook nieuw 
was het kinderkoor. Enthousiast hebben zich 15 kinderen gemeld, vooral ook van buiten 
onze Duifgemeenschap, om de kinderkerstviering muzikaal te ondersteunen. Tweemaal 
hebben zij op een dinsdagavond gerepeteerd onder de bezielende leiding van Sabine 
Christiaans. Het lied “Elke dag Kerst” van de Muziekmakers was favoriet. 

 

KINDERNEVENDIENSTEN 
Omdat het aantal kinderen voor de kindervieringen al jaren zeer mager is, is besloten niet 
meer iedere eerste zondag van de maand een kinderviering te organiseren. In plaats 
daarvan is een vijftal bijzondere kindervieringen georganiseerd. Om een mooie spreiding 
door het jaar te realiseren is gekozen voor: 

 27 maart: Palmpasen 

 26 juni: Sint Jan 

 6 november: Sint Maarten 

 4 december: Sinterklaas 

 24 december: Kerst 

Wegens persoonlijke omstandigheden is de Palmpasen-viering niet doorgegaan. De opzet 
van enkele bijzondere vieringen lijkt wel geslaagd. De vieringen werden goed bezocht en 
enthousiast ontvangen door de kinderen.  

 

PUBLIC RELATIONS EN PROMOTIE  

 
TOEKOMST VAN DE DUIF 
Het jaar 2011 staat in het teken van meer en betere publiciteit voor de vaak prachtige 
vieringen in De Duif met ons mooie Duifkoor. Fred Vos verzorgt flyers en affiches voor de 
vieringen en de concerten die we verzorgen in De Duif. Door verspreiding op vaste 
plekken in de buurt van deze zeer informatieve, pakkende, kleurrijke flyers en affiches, 
proberen wij de aandacht op onze activiteiten te richten.  
Wij kijken meer vooruit en de schouders gaan eronder. 
 

HET GROENE LICHT  

De redactie van HGL (Het Groene Licht ) heeft in 2011 tien edities gemaakt. Hans Ernens 
schrijft vrijwel elk nummer een voorpagina-artikel. Daarnaast hebben Harris Brautigam en 
Rob Gijbels geregeld kopij aangeleverd. Ook dit jaar zijn Duiven uitgenodigd en 
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aangemoedigd om in het HGL te schrijven. Een enkeling is daarmee over de streep 
getrokken. Verder wordt het HGL gebruikt als medium voor nieuws en interessante 
activiteiten in de regio. Hedwig Buren heeft de rubriek Utrechtsedwars meermaals gebruikt 
voor noemenswaardige zaken. 
Het redactieteam bestaat uit: Hortense Ghijs, Angela van der Marck en Hans Ernens. 
Freek van der Marck en Fred Vos verzorgen samen de vormgeving. De 
redactievergadering van 13 november heeft positieve input en nieuwe ideeën opgeleverd 
en daar hebben we in het nieuwe jaar weer profijt van. 
Voor een jaarabonnement op HGL voor postabonnees wordt een bijdrage van vijftien euro 
gevraagd. 
 
WEBSITE VAN DE DUIF 
De website van De Duif, www.deduif.nu, trekt nog altijd een groot aantal bezoekers. 
Vooral het actueel overzicht van de vieringen, de overwegingen en de concertagenda zijn 
populaire rubrieken. 
De webredactie bestaat uit Rob Gijbels en Fred Vos. Dit team probeert de website zo 
actueel mogelijk te houden. Zo wordt na elke viering vrijwel direct de overweging 
geplaatst. Daarnaast kijkt het team naar verbeterslagen. 
Nieuw is dit jaar ook de prachtig gekleurde uitnodiging met een aansprekende tekst voor 
de viering van de komende week die door voorgangers wordt verstuurd naar hun digitale 
netwerk en die ook als banner op de voorpagina van de website staat. 
Naast het onderhoud van de website is de webredactie begonnen om ook andere digitale 
kanalen in te zetten ter promotie van de basisgemeente. De Duif heeft nu een eigen 
Twitter-account (@deduif) en een eigen Facebook-pagina. Op deze manier hoopt men 
vooral jongeren enthousiast te maken. 
 

CONCERTEN 
De concerten zijn in 2011 een succes geweest. Het kerstconcert van het Aad Hoc Koor en 
Corde Vocali zorgde weer voor een stampvolle kerk.  
 
Andere succesvolle concerten in 2011 waren: 

 S’il vous plait trio 

 Sage Gateshead chamber choir 

 Duo Bumble Bee 

 Inger van Vliet 

 Bram Buitenkant 
 

Het leuke is dat de concerten in De Duif een beetje een begrip gaan worden. Zelfs vanuit 
het buitenland komen verzoeken binnen en voor 2012 is er al een goed gevulde 
portefeuille. Alle aanvragen en concerten worden gecoördineerd door Sem van de Pol. 

Er is wel in het bestuur discussie geweest over de revenuen die De Duif zelf plukt (naast 
de vrijwillige bijdragen van bezoekers) van de concerten in de vorm van nieuwe 
belangstellenden voor de kerkgemeenschap. Dat is zeer beperkt en we zullen dit jaar 
bekijken hoe we de concerten vormgeven en de communicatie intern verbeteren om het 
tot een goed PR-instrument te laten zijn. 
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PINKSTERFIETSTOCHT 
Sinds enige jaren is er een mooie traditie in ere hersteld: de Pinksterfietstocht. Echter, dit 
jaar is de tocht in het water gevallen. Uiteraard laat een echte fiets-Duif zich door een 
beetje regen niet uit het veld slaan. Onlosmakelijk verbonden met de fietstocht is de 
gezamenlijke maaltijd. Het is al een aantal jaar goed toeven bij Ineke Pruissen en Helma 
Schenkeveld. Zij hadden samen met een aantal andere Duiven een heerlijke barbecue 
met buffet verzorgd, helaas moest de maaltijd binnen genuttigd worden. 
 
MONUMENTENWEEKEND 
In het jaar 2011 heeft de basisgemeente alleen op zondag deelgenomen aan het 
Monumentenweekend. Reden hiervoor is dat het gebouw De Duif van Stadsherstel is en 
zij zelf ook hebben bijgedragen aan de promotie. Helaas was De Duif niet opgenomen in 
de route van Stadsherstel. Dat had grote gevolgen voor het aantal bezoekers. 
Desondanks waren er op de zondag diverse Duiven aanwezig om iets te vertellen over het 
gebouw of over de basisgemeente. Ook het koor heeft nog een concert gegeven. En 
natuurlijk ontbrak de catering niet, die altijd gretig aftrek vindt en de basisgemeente de 
nodige euro’s oplevert.  
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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 € 1000,-. 
 
Naast de koffie/thee en taart worden er ook actief kaarten, foto’s en cd’s verkocht. De 
kaarten en foto’s brachten € 66,- op, de cd-verkoop kwam uit op € 80,-. 
De vleugel van De Duif wordt geregeld verhuurd, wanneer er evenementen/concerten 
plaatsvinden geïnitieerd door Stadsherstel. De totale opbrengst in 2010 bedroeg €1525,-. 
In de maand september waren er veel voorstellingen in De Duif, omdat de Kleine Komedie 
werd verbouwd en De Duif als plaatsvervangend theater dienst deed. 
  
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, Het Groene Licht, maken 
en versturen van handgemaakte kaarten. De kaarten worden verzonden met een hartelijke 
groet voor beterschap aan zieken, als gelukwens bij geboorte, jubilea  
et cetera of als verjaardagskaart (jarigen onder de 18 jaar of boven de 80). 
 

SECRETARIAAT 
De secretaris regelt de administratieve zaken met betrekking tot vergaderingen van 
aangeslotenen en het bestuur, behandelt de ingekomen en uitgaande post, verzorgt 
verder alle overige zaken die regulier tot het secretariaat horen. De secretaris 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 zijn 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 2011 waren dat Catrinus Mak en 
Joop Schaaps. 

Het jaar 2011 is afgesloten met een klein verlies van € 354,44. In de afgelopen jaren heeft 
het bestuur op alle terreinen waar bezuinigd kon worden, het mes in de uitgaven gezet. Op 
dat punt zijn er ondertussen geen besparingen meer mogelijk. Ter illustratie: de 
huurkosten van de kerk en het Hemeltje vormen tezamen 80% van alle kosten die we 
maken. Voor de inkomsten zijn we afhankelijk van giften, periodieke donaties en de 
wekelijkse collecte. Deze laatste wordt altijd door twee mensen geteld.  
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Een bijzondere vorm van periodieke donaties is de donatie per notariële akte. Van de 
twaalf lopende akten zijn er in 2010 acht afgelopen. In 2011 hebben vijf 
personen/echtparen besloten wederom een donatie in een akte vast te laten leggen en is 
er één nieuwe bijgekomen. Daarnaast hebben we ook rente-inkomsten over de aandelen 
en obligaties die in het bezit zijn van onze stichting. Het verlies wordt echter niet 
veroorzaakt door minder opbrengsten, maar door hogere kosten. In het kader van de 
promotie van De Duif zijn we in 2011 veel meer met kleurdrukken gaan werken. Veel 
aandacht is er voor de liturgieboekjes en de flyers. Daarnaast is het laten passeren van de 
akten een onvoorziene kostenpost geweest. Onze dank gaat uit naar al die mensen die 
met hun bijdrage De Duif financieel gesteund hebben. 

Jaarlijks kiezen we een jaardoel waarvoor we eenmaal per maand collecteren. In 2011 
was dat de organisatie Karos en Kambro in Zuid Afrika. Karos en Kambro zet zich in voor 
de verzelfstandiging van jongeren met behulp van muziek en theater. Hiervoor hebben we 
per december al € 1.272,76 ingezameld. 

In de begroting voor 2012 houden we wederom rekening met een klein verlies. In het 
bestuur gaan we onderzoeken of er wellicht fondsen zijn waarop wij een beroep kunnen 
doen voor financiële ondersteuning. Vooralsnog is ons vermogen ook groot genoeg om 
onze vieringen nog zeer lang te kunnen houden. 

 

 

 
 

Het koor van De Duif onder leiding van Henk Kemper en begeleid door Irina Antonova 
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RELATIES VAN DE DUIF 

 
RAAD VAN KERKEN – AMSTERDAM 
De Raad van Kerken is een open overleg- en communicatieplatform van christelijke 
kerken in Amsterdam. De Raad richt zijn activiteiten in het bijzonder op 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 Raad van Kerken 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 
 

WERKGROEP PASTORAAT EN DIACONIE 
Bij de Werkgroep Pastoraat en Diaconie zijn naast De Duif aangesloten: de Nicolaaskerk, 
Begijnhofkapel, Keizersgrachtkerk, Drugspastoraat, Zusters van Moeder Theresa en De 
Franciscanen. Doel is om gegevens uit te wisselen hoe het reilt en zeilt in de verschillende 
kerken, voor wat betreft de pastorale en diaconale zaken die er plaatsvinden. De Duif 
heeft zelf ook twee doelen met deelname aan deze werkgroep: vergroten van onze 
naamsbekendheid en erkenning van ons bestaan als actieve gemeenschap. Hortense 
Ghijs en Ans Visser bezoeken tweemaal per jaar de vergadering, die op wisselende 
locaties wordt gehouden. 
De pastorale en diaconale zaken worden in De Duif gecoördineerd door Hortense Ghijs, 
Yvonne van der Velden en Thea van Deijl. Deze drie dames proberen zoveel mogelijk 
gegevens te verkrijgen als een Duif ziek is, al langere tijd niet geweest is of hulp in welke 
vorm dan ook nodig heeft. 
 

DE VLEUGEL ANTWERPEN 
Al een tiental jaren onderhouden we banden met de basisgemeente De Vleugel in 
Antwerpen. Vanwege drukke wederzijdse agenda’s  en de afstand bleef het contact in 
2011 zeer beperkt. Een aantal leden van De Vleugel hebben  een Duif viering bijgewoond 
gecombineerd met een bezoek aan ons Amsterdam.  
De Vleugel is gevestigd in de Sint  Annakerk aan de Goedendagstraat 46, 2140 
Borgerhout te  Antwerpen. Zie voor meer informatie hun ‘webstek’: www.devleugel.be 

Het is leuk om een bezoek aan basisgemeente De Vleugel  te combineren met een 
bezoek aan Antwerpen. 

 

http://www.devleugel.be/
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WIE IS WIE – 2011 EN 2012 

 
BESTUUR 

 
Samenstelling in 2011 
Hedwig Buren Voorzitter 
Yvon van der Meer Vice-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 
 
Samenstelling in 2012 
Yvon van der Meer Voorzitter 
Ineke Pruissen Penningmeester 
Marc van de Giessen Secretaris 
Marian van der Meer  Coördinator liturgie 
Marina Slot Public relations 
Hortense Ghijs Coördinator facilitaire zaken 
 
VOORGANGERSTEAM 
Samenstelling in 2011 
Jan Andreae ● Catrinus Mak ● Bert van der Meer ● Helma Schenkeveld ● Marina Slot ● 
Diana Vernooij 
 
Samenstelling in 2012 
Jan Andreae ● Hans Ernens ● Henk Kemper ● Catrinus Mak ● Bert van der Meer ● Helma 
Schenkeveld ● Marina Slot ● Diana Vernooij 
 
 

FUNCTIONARISSEN WERKGROEPEN EN DIENSTEN IN 2011: 
Henk Kemper Dirigent en muzikale vormgeving 
Irina Antonova Pianiste 
Angela van der Marck Coördinator koor 
Cees Blaauw Vertegenwoordiging Raad van Kerken Amsterdam  
Fred Vos Grafische vormgeving publicaties 
Sem van de Pol/Hans Ernens Coördinatie concerten 
Hortense Ghijs/Ans Visser Werkgroep Pastoraat & Diaconie 
 
REDACTIE HET GROENE LICHT 
Angela van der Marck ● Hortense Ghijs ● Hans Ernens ● Dorien Gransjean ● Freek van 
der Marck en Fred Vos voor (support) grafische vormgeving. 
 
REDACTIETEAM WEBSITE 
Rob Gijbels ● Fred Vos 

 

EN ALLE OVERIGE VRIJWILLIGERS DIE VOOR EN ACHTER DE SCHERMEN HUN BIJDRAGE LEVEREN 
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Dit is een uitgave van 
 

Oecumenische Basisgemeente De Duif 

Prinsengracht 756 (to Amstelveld) te Amsterdam 
Postadres: Utrechtsedwarsstraat 7, 1017 WB te Amsterdam 
 
Tel. 06 - 4594 9624 
E-mail: deduif@xs4all.nl 
Website: www.deduif.nu 
 
Gironummer: 49.80.620 t.n.v. Stichting De Duif 
 
 
april 2012  


