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Verkiezingen
Op Zondag 4 Februari kiezen we voorgangers, bestuur en jaardoel! Inmiddels 
zijn de kandidaten voor deze drie verkiezingen bekend. Ik stel ze aan je voor.

Voorgangers Een voorganger in De Duif  maakt van een gewone zondag een bijzon-
dere. Een dag die kleur geeft aan je leven, lijn brengt in gevoelens en gedachten en die 
ons richt op het licht. Verkiesbaar als voorganger voor het jaar 2007 zijn: Alet Aalders, 
Harris Brautigam, Maruja Bredie, Jos Brink, Frans Gerritsma, Rob Gijbels, Henk Kem-
per, Marina Slot, Diana Vernooij. 
Bestuur Het Bestuur van De Duif  richt zich op aardse zaken die het mogelijk maken 
elke zondag kerk te zijn. Dat omvat onder meer fi nanciën, voorgangersrooster, de orde 
van dienst, overleg met Stadsherstel Amsterdam, publiciteit en koffi e en thee. Om hier-
aan in het komende jaar gestalte te geven hebben zich kandidaat gesteld: Alet Aalders, 
Hedwig Buren, Hans Ernens, Hortense Ghijs, Rob Gijbels en Freek van der Marck. 
Hans is een nieuwe kandidaat. Hij voelt zich betrokken bij De Duif  en wil met zijn 
“creatieve en innovatieve”  inslag het bestuur bijstaan. 
Er is verder nog ‘e’en vacature voor het bestuur. Om die reden wordt de inschrijvings-
periode verlengd tot vrijdag 2 februari, te melden bij ondergetekende.
Jaardoelen Vier van ons hebben een voorstel gedaan voor het jaardoel 2007. De vier 
projecten betreffen:
● de bouw van een school in Peru (Elizabeth Portillo)
● de renovatie van een ziekenhuis in Rubya, Tanzania (Harris Brautigam)
● Witte Zusters-zorg voor aidswezen in Tanzania. (Diana Vernooij)
● Stg. ICFON - Nepal, klein in omvang, groot in professionaliteit. (Barbara Wurfbain)

● Bouw van een school in Peru (Elizabeth Portillo)
Tarpurisunchis is het Quechua-woord voor ‘laten we zaaien’. In dit project worden 
wij uitgenodigd om met ons mee te zaaien voor een beter onderwijs. De school heeft 
een jonge en enthousiaste lerarenstaf  en is in twee jaar tijd gegroeid van 15 naar 68 
leerlingen. De ambitie is een school voor 500 leerlingen te worden.. Om de bouw van 
een school en de bijhorende werkruimtes te fi nancieren, is Tarpurisunchis op zoek naar 
fi nanciële ondersteuning uit het buitenland.
● Renovatie en ondersteuning ziekenhuis Rubya, Tanzania (Harris Brautigam)
Het ziekenhuis, opgericht in 1956 door zusters Fransiscanessen, draait heel goed, het 
heeft een streekfunktie. Maar het moet nodig gerenoveerd worden, ze kunnen som-
mige medicijnen niet betalen voor kinderen die kanker hebben, en er is behoefte aan 
transportmogelijkheid voor ernstige gevallen. Zaken als renovatie, medicijnen voor kin-
deren met kanker die makkelijk genezen kunnen worden moeten door het ziekenhuis 
bekostigd worden. Het is voor de arme mensen (gemiddeld maandinkomen is € 23) 
zelf  niet betaalbaar. Een opname kost gemiddeld € 6.75, een spoedoperatie € 4.50 en 
een ligdag € 0,25 behoort ook tot de bijna onmogelijke uitgaven. Hier kan dus met een 
gering bedrag veel worden bereikt.
● Opvang voor aidswezen in Tanzania (Diana Vernooij)
‘De Witte Zusters’ (offi cieel ‘Missiezusters van Onze Lieve Vrouw van Afrika’) zetten 
zich in sinds 1869 voor mensen in Afrika. De Witte Zusters runnen in Tanzania een 
project voor aidswezen. Ze vangen ze op, geven onderdak en onderwijs. Het geld dat we 
zouden inzamelen gaat rechtstreeks en volledig naar het project. Mijn overleden tante, 
naar wie ik vernoemd ben, was een Witte Zuster die in Tanzania heeft gewerkt. Ze was 
de held van mijn jeugd..
● Stg. ICFON - Nepal, klein in omvang, groot in professionaliteit. (Barbara Wurfbain)ICFON - Nepal, klein in omvang, groot in professionaliteit. (Barbara Wurfbain)ICFON
Nepal, de rust is er weergekeerd, geen opstandelingen die vechten 
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Aanvang zondagsviering 10:30u

Voorgangers
4 febr Maruja Bredie

11 febr Nog onbekend ivm. verkiezing
18 febr Jos Brink
25 febr Nog onbekend ivm. verkiezing

Werkgroep Pastoraat  & Diaconie
Alet Aalders ..................... 020 6434975
Hortense Ghijs ..................... 020 6475402
Ans Visser ..................... 020 6266155
Marc Jorritsma ..................... 020 5278358

Kindernevenvieringen
● Zondag 4 februari ●18 februari 
● 4 maart  ● 18 maart  ● 1 april

Duif agenda
Zondag 4 februari 
● 2e ronde voorgangersverkiezingen
● Bestuursverkiezingen
● Keuze jaardoel

Jubileum
40 jaar geleden ben ik ingetreden bij de 
Zusters van de Voorzienigheid.
Zaterdag 10 februari 2007 is de dag 
waar op ik dit met familie, vriendinnen en 
vrienden, wil vieren en gedenken.

11.00 uur Eucharistieviering in de kapel 
Het Duifkoor en pianiste 
begeleiden de viering

12.00 uur Informeel samenzijn in de 
salon van het gastenhuis van 
onze Congregatie

Adres: Bosbeek, 
Glipperdreef 209
Heemstede

Corrie Keijzer

► Vervolg op pagina 6

Zondag 25 februari
Lunchconcert 
12:00 uur
Programmaduur plm. 45 minuten

De Nieuwe 
Opera Academie
zingt Duetten en aria’s uit 
de opera’s van oa.
  

●Bizet●Mozart●Puccini
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Verjaardagen
  3 febr. Maxime Vos
  8 febr.  Phil Jackson
12 febr. Arjan Vader
16 febr. Marina Slot
17 febr. Wim Bekkers
21 febr. Frans Gerritsma
25 febr. Erwin Schets

Colofon
Het Groene Licht is een uitgave van de 
Stichting De Duif. Verantwoordelijk voor 
de inhoud is de redactie: Angela van der 
Marck en Hortense Ghijs.

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 / Fax .................... 020 4220380

Postbank .................... 049.80.620

Verzending HGL

  Hortense Ghijs020 6475402

Abonnement HGL

Door overmaken van € 12,50 per jaar 
op Postbank rekening 49.80.620 ovv. 
Abonnement HGL

Hoe word ik aangeslotene
van De Duif?

Wie zich met de Duifgeloofs gemeenschap 
verbonden voelt, kan zich melden bij 
het bestuur met het verzoek in het 
register van Aangeslotenen te worden 
opgenomen.
Aangeslotenen kunnen onder meer 
parti ciperen in de democratische 
besluit vor ming en van hen wordt actieve 
deel name aan de basisgemeente De 
Duif verwacht.

Leven van religies (2)

Islamitisch feminisme
Twintig, dertig jaar geleden was ik In de Vrouwenzaak, zoals sommige mensen In de 
Heer zijn. Het vuur brandde, alles moest ondersteboven, en er was maar een ding van 
belang: het aanwijzen en bestrijden van vrouwenonderdrukking. Nu leid ik mijn geë-
mancipeerd leventje, met een vriendelijke man die heeft leren koken en wassen. Ik heb 
een verantwoordelijke baan en ik ben als vrouw voorganger in De Duif. Het vuur van 
mijn feminisme is wat gedoofd, al is het niet uit. Pas geleden voelde ik het allemaal weer 
oplaaien. 

Ik krijg legio e-mails van Al Nisa, stichting van Nederlandse moslimvrouwen. Vele 
uitnodi gingen van bijeenkomsten over, van en met moslims. Aankondigingen van 
ver kiezings debatten over voor islamieten belangrijke onderwerpen, bedelbrieven voor 
moskeeën, uitnodigingen voor weekends, vrouwenfeesten, dialoogavonden, seminars, 
debatten over angst voor islam, lezingen over bekeringen, enzovoorts. Zo weet ik dat 
Esma Choho, een jonge Marokkaanse moslima, samen met de Rode Hoed een training 
voor persoonlijke ontwikkeling organiseert, gebaseerd op de 5 islamitische zuilen voor 
moslims en anderen. Er gebeurt ongeloofl ijk veel, jonge islamieten, jonge moslima’s 
zetten van alles op. 

Ik ben naar een aantal bijeenkomsten geweest. Irshad Manji was in Nederland, die Ik ben naar een aantal bijeenkomsten geweest. Irshad Manji was in Nederland, die Ik ben naar
van Pakistaans-Ugandees-Canadese afkomst is: hoe allochtoon kan iemand zijn? Ze 
vertelde aan een zaal vrouwen vol verve over haar boek “Het Islam Dilemma”, een 
prachtig boek waarin ze zichzelf  als kritische lesbische moslima profi leert en de heilige 
huisjes van de Islam bestrijdt, juist vanuit haar geloof  in de Islam. Ik zag ook Amina 
Wadud, een zwarte tot de Islam bekeerde Amerikaanse vrouw, die nu hoogleraar is in 
de Verenigde Staten in Islamstudies en zich neerzet als spiritueel leider. Ze heeft in 
het openbaar in New York het vrijdaggebed gemengd geleid. Door deze actie riep ze 
verschillende fatwa’s over zich uit. Ze lapt ze aan haar laars: “Niemand heeft het recht 
om een fatwa over mij uit te spreken”. Mooi vond ik haar uitspraak dat ze de hidjaab 
(hoofddoek) vooral draagt bij openbare bijeenkomsten. Als ze thuis het gras maait, zegt 
ze, draagt ze geen hoofddoek. 

November 2006 spande de kroon, het was de maand van “Islamitisch feminisme”. 
In Barcelona kwamen 3 dagen lang 400 moslima’s uit de hele wereld bijeen om op te 
roepen tot een strijd voor gelijkheid: “om te strijden tegen polygamie, huishoudelijk 
geweld en tegen een macho interpretatie van de Islamitische Sharia-wetten.” Twee 
weken later verscheen er in Nederland “Het Islamitisch Vrouwenmanifest”, ondertek-
end door 100 vrouwen. Het manifest roept moslimvrouwen in Nederland op hun stem 
te laten klinken, en samen met moslimmannen het principe van gelijkwaardigheid van 
vrouwen en mannen in woord én daad uit te dragen. “Zelfbeschikkings recht, vrijheid 
op grond van gelijkwaardigheid, lichamelijke veiligheid en integriteit, onderwijs en 
economische zelfstandigheid, zijn grondrechten van moslimvrouwen die legitiem zijn 
op grond van de Koran en de Soenna.” zegt het manifest. 
Feministische moslima’s beschouwen de hadith - de later ontstane overleveringen over de 
Profeet – niet als heilige teksten. Dat schiet op, want juist de hadith grossiert in vrouwen-
haat. Wadud aarzelt zelfs niet om Allah tot sekseneutraal wezen te verklaren. Nergens in de 
Koran staat volgens haar expliciet dat God mannelijk is. Dat heeft de traditie ervan gemaakt. 
Onbekommerd noemt ze Allah He, She en It. Vooral Arabische mannen, vertelt ze geamu-
seerd, jaagt ze daarmee hoog in de gordijnen. 
Zet ‘m op dames, ik doe mee.

Bronnen: www.alnisa.nl; www.muslim-refusinik.com

Diana Vernooij
Diana Vernooij is een van de tien jaarlijks gekozen voorgangers in De Duif
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Nieuwjaarswensen
Aan alle ‘Duiven’ een sfeervol Kerstmis en een voorspoedig 2007 toegewenst.
Gerdie van Dijk

Fijne feestdagen en hopen een goed en gezegend 2007 voor de hele Duifgemeenschap.
Fam. J.C. Buren uit Alkmaar

Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.
Rob, Yvonne, Dave en Joost Kalle-Harte

Een gelovig en muzikaal 2007.
Cees Walraven

Fijne Feestdagen en iedereen een mooi liefdevol, vreugdevol en gezond nieuwjaar gewenst.
Rob Weijer, Natalie Hakhoff, Jamie en Noelle

Alle Duiven een goed 2007 ! En veel licht en liefs.
Corinne van Egmond

Moge de Vrede van Kerst het hele jaar met U zijn.
Herman en Juul Rikken

Fijne kerstdagen en alle goeds voor 2007. 
Ton en Lucie Schluter

Het bestuur van Stichting Switzar’s Jeugdwerk Brasil dankt u van harte voor uw 
betrokkenheid in het afgelopen jaar en wenst u mede namens Pater Gijs de Roy en de 
kinderen in Brasil een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar.
Het bestuur van Stichting Switzar’s Jeugdwerk Brasil

Lieve broeders en zusters in Christus, Hartelijk dank voor Uw kerstgroet en beste Lieve broeders en zusters in Christus, Hartelijk dank voor Uw kerstgroet en beste L
wensen voor 2007. Wederkerig wensen U ook gezegende feestdagen, vrede en heil en 
zegen in 2007 toe. Vriendelijke groeten,
Inke Moerlie en Jean Paul Kruk (Ik ontvang “Het Groene Licht”)

Geloof  hoop en liefde vanuit de bron die ik ervaar als ik bij jullie ben.
Gezegend kerstfeest, een goed 2007.  - Theo en Nell Gerts

Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Veel liefs allemaal in het jaar 2007 !
Christien

Lieve mensen, Hartelijk dank voor jullie medeleven en belangstelling. Vrede en alle goeds !Lieve mensen, Hartelijk dank voor jullie medeleven en belangstelling. Vrede en alle goeds !L
Alfons Ruitenbeek

Voor Stadsherstel was 2006 een feestelijk jaar. Wij danken iedereen, die daarbij betrok-
ken was en daar zijn steentje aan heeft bijgedragen.
Wij wensen u in alle opzichten een goed nieuwjaar, voorafgaand door prettige feestdagen
Joop Hulscher en Wim Eggenkamp / Stadsherstel

Vooreerst onze beste wensen voor een gezond en voorspoedig 2007.  Hopenlijk heeft 
ook De Duif  het nieuwe jaar weer vol goede moed ingezet. Bij De Vleugel zijn we het 
eerste werkjaar in de nieuwe locatie St Anna goed gestart. De meeste vleugelgangers 
hebben de overstap gedaan en zijn uiteindelijk blij met de keuze. Het jaar 2007 zijn we 
nu met volle energie binnengestapt. Onze beste groeten aan heel De Duif.
Voor De Vleugel - Harry Harding

Vrijwilligerswerk bij kerk
aftrekbaar
De gereformeerde kerk in Zuidhorn heeft 
een regeling getroffen met de Belasting  -
dienst waardoor vrijwilligers hun werk-
zaamheden voor de kerk voor de belas-
tingen kunnen aftrekken en de kerk van 
extra inkomsten verzekerd is. 
De vrijwilligers vullen een declaratiefor-
mulier in, maar declareren hun kosten 
niet. Ze trekken deze ‘gift’ aan de kerk af 
van de loon en inkomstenbelasting. De 
inspecteur van de belastingen in Gronin-
gen heeft laten weten dat hij de construc-
tie van de kerk in Zuidhorn onderzoekt. 
v NRC 19.1.2007

Koffi e met...!

Alweer een jaar lang hebben ‘vrijwilligers’ 
ons laten genieten van hun
beste baksels. Deze mensen doneren 
hun cake/koek/quiche/taart geheel
gratis en voor het kleine bedrag van 50 
eurocent leveren de afnemers weer
een bijdrage aan het goede-Duif-doel.
Ik wil graag alle koekenbakkers hartelijk 
bedanken voor hun baksels! Nieuw
zijn de bijdrages van de mensen met 
oven-vrees en mixer-angst, vanaf nu
bekend als ‘koekenkopers’. Zij zorgen 
tegenwoordig voor wat vrolijke
variatie (roze koeken, kokosmacronen, 
gevulde koeken, wat volgt er nog
meer?). Hierdoor heeft niemand dus 
meer een excuus als ze mij zien
aankomen met m’n rode agenda!!
Tot snel dan maar.
l Sabine
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Kandidaat voorgangers
Aan de kandidaat voorgangers is voorgelegd wat hun gedachten zijn bij het voorganger-
schap in de Duif  voor 2007. Hieronder hun motivatie.

Ik wil graag nog een jaar als voorganger van De Duif  gekozen worden. Ik ben in 1997 
voor het eerst gekozen en zou nu dus aan mijn 11e jaar beginnen. Mijn motivatie om me 
kandidaat te stellen voor de voorgangersverkiezing van 2007 is niet erg afwijkend van 
vorig jaar. Een actuele overweging maken, met liefst een originele insteek, aan de hand 
van eeuwenoude geschriften geschreven in een andere context en traditie is voor mij de 
grootste uitdaging. Afgelopen jaar heb ik ook geholpen bij de kinderneven-diensten. Ik 
vind het erg belangrijk dat ook de kinderen wat op steken van ons gedachtengoed en 
actief  betrokken zijn bij de dienst. Daar wil ik me ook dit jaar sterk voor maken.
l Alet Aalders

Het leven is een pad langs de hoogte- en dieptepunten van het bestaan. Hoe we ze 
ook ervaren, prettig of  akelig, onze ervaringen zijn onze rijkdom. Je spirituele groei start 
daar, waar we vrij zijn in onze reacties. Waar we niet automatisch handelen, ons ver-
weren, beschermen of  afschermen. Voor groei heb je lef  nodig: lef  en heldere energie 
om te voorschijn te komen en te zoeken. En soms heb je zachtheid en liefde nodig. Dan 
kun je je je angst overwinnen, troost ervaren en mededogen hebben voor alle pijn die je 
hebt opgelopen of  voor de stommigheid die je hebt uitgehaald. 
De zondagse viering is een prachtig moment om je te laven, aan de muziek, aan gebed en 
stilte en aan een goede overweging. Graag maak ik dit jaar weer mooie vieringen die ons 
steunen en stimuleren om onze eigen weg te gaan. Ik zet me graag in om troost, kracht 
en inspiratie te putten uit de vele verhalen van wijsheid en die met elkaar te delen.
l Diana Vernooij

Omdat ik weer genomineerd ben en het me de laatste jaren goed bevallen is ook in Omdat ik weer genomineerd ben en het me de laatste jaren goed bevallen is ook in Omdat ik weer
de Duif  voor te gaan, stel ik me dit jaar beschikbaar voor het voorgaan in een aantal 
diensten. Mijn eigen jaarthema is dit jaar: “innerlijke vrijheid en innerlijke groei”. Ik 
hoop dat dit dan ook door zal klinken in de diensten waarin ik zal voorgaan, althans is 
dat mijn bedoeling.
l Frans Gerritsma

Ik vind het nog steeds de moeite méér dan waard om bezig te zijn met gegevens 
die ons menselijk bestaan overstijgen. Dat betekent dus met religie, spiritualiteit en 
Godsopenbaring. Laatst zag ik op de TV nog een gesprek tussen een rabbijn en een 
wetenschapper. De laatste betoogde dat er niets meer is in de mens dan een weefsel van 
elektrische schokjes die alles verklaren. Het kwam er op neer dat hij de mens zag als 
niet meer dan een bewegende computer. De rillingen liepen over mijn rug. Zingeving, 
religie, toekomst speelden geen rol bij hem. En naar mijn idee dan ook geen sprankje 
hoop op echte zinvolheid van het bestaan.
Daarom wil ik graag met de Bijbel als voornaamste bron bezig blijven in de Duif.
Ik denk daarbij bijzonder aan de volgende thema’s:
Met elkaar nagaan waar wij onze inspiratie met elkaar vandaan halen, en dat met elkaar 
delen. En: welke spraakmakende fi guren uit de Bijbel kennen we en moeten we wellicht 
nog leren kennen om er achter te komen hoe zij met de God van hun leven omgingen.
Ik ben niet zo’n voorstander van elke week 3 lezingen als uitgangspunt te nemen. Ik kies 
liever voor een geheel thema.
l Harris Brautigam

Ook dit jaar stel ik mij verkiesbaar voor de taak van voorganger. Het feit dat er verkie-
zingen worden gehouden zie ik als een goede toetssteen. We willen immers dat mensen 
namens de gemeente spreken en dat zij draagvlak hebben. Het is goed dat iedereen 
dus zijn of  haar stem kan uitbrengen op de mensen die in hun ogen voldoen aan deze 
criteria.
Het komend jaar wil ik mij opnieuw volledig inzetten om mooie vieringen te houden 
waarin we op zoek gaan naar dat wat de oude, maar ook nieuwe lezingen ons te over-
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Alet: 
“...Actuele 

overweging met 
originele insteek 

mijn grootste 
uitdaging...”

Diana:
“...Vieringen die 
ons steunen en 
stimuleren om 
onze eigen weg 
te gaan...”

Frans:
“Mijn jaarthema: 

innerlijke 
vrij heid en 

innerlij ke groei”

Harris:
“...Met de bijbel 
als voornaam-
ste bron bezig 
blijven...”
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peinzen geven. De teksten van de diensten worden voorbesproken in de liturgieverga-
dering. Een essentiële voorbereiding voor de manier waarop we in de Duif  vormgeven 
aan de wekelijkse vieringen. Wat mij betreft zou ik het goed vinden als zich (nog) meer 
lectoren zouden melden. Zelf  zal ik op zoek gaan (indien ik gekozen wordt uiteraard) 
naar mensen die met mij willen voorgaan.
Wat betreft de muziek geldt voor mij, net als voorgaande jaren, dat een dienst pas “heel” 
is als er de juiste muziek bij gekozen wordt. Een goed gekozen lied is immers meer 
dan alleen een enkel woord dat misschien iets te maken heeft met de thematiek van de 
viering. Dan wordt een dienst een mooie compositie van woord en muziek. Kunnen 
we vormgeven aan dat wat de bijbel ons te bieden heeft: een verhaal van, voor en over 
mensen van alle tijden. Een inspiratiebron die, naast andere verhalen, ons uitdaagt om 
in de praktijk van alledag weerstand te bieden aan de dingen die ons pad kruisen. Een 
positief  verhaal voor mensen die willen leven naast en met de ander.
l Henk Kemper

Ik ervaar het elke keer weer als een geschenk als ik het evangelie, de goede boodschap, 
de belofte van de Ene met de vele namen dichterbij mag brengen.
Dichterbij mezelf  en dichterbij de ander. De ene keer lukt dat beter als de andere keer. 
Het voelt beter als ik monter en uitgerust begin aan de voorbereiding van de dienst, dus 
ik probeer mijn leven zo in te richten dat ik een ‘schoon medium’ ben, een transparant 
doorgeefl uik van de boodschap van vrede en gerechtigheid.
Ik ben heel blij en dankbaar om onderdeel van het grote geheel van de Duifgemeen-
schap te mogen zijn. Voor mij de plek waar ik in vrijheid en verantwoordelijkheid met 
God en mijn naaste kan spreken.
Ik zou graag (wellicht met Seideravond) een gesprek over ‘Hoe leef  je het Evangelie in 
jouw leven?’ Verder hoop ik in de voorgangergroep weer wat thema’s samen op te pak-
ken die er nog liggen. Geen grootse en meeslepende plannen, maar ik zal er zijn zoveel 
als in mijn vermogen ligt. 
l Marina Slot  Marina Slot  Marina Slot

Het afgelopen jaar was voor mij best wel weer een bijzonder jaar dat ik afgesloten Het afgelopen jaar was voor mij best wel weer een bijzonder jaar dat ik afgesloten Het afgelopen jaar
heb met een bezoek aan Thailand. Ik heb daar verder onderzoek gedaan naar de huidige 
ontwikkelingen van gewijde vrouwen in het Boeddhisme en merk dat ik langzaam maar 
zeker beter thuis raak in deze materie. Ik vind het bijzonder boeiend hoe sommige, in 
mijn ogen bijzondere vrouwen, invulling geven aan hun spiritualiteit waarbij ook zij de 
nodige strubbelingen en twijfels op hun pad vinden. Ik vind zelf  geen inspiratie meer 
in alleen de Bijbel juist door de bijzondere ontmoetingen en door het in contact komen 
met teksten en auteurs uit andere religies, misschien wel met name uit het Boeddhisme 
ligt mijn interesse inmiddels breder en is mijn zoektocht nog in volle gang. Dat betekent 
dat ik bij de invulling en voorbereiding van liturgie ook andere teksten wil betrekken en 
ook praat over andere religies juist omdat ik vind dat dat ons aller groeiproces alleen 
maar kan aanzetten. Ik merk wel dat het een druk gebeuren is om studie en werken te 
combineren en dat betekent dat ik keuzes moet maken anders is het niet vol te houden. 
Ik wil ook het komende jaar proberen om invulling te geven aan een aantal diensten 
waarbij ik zal proberen ook “anderen” aan het woord te laten komen.
l Maruja Bredie

De zondagse Duifviering is voor mij de plek om ons te laven aan woorden van wijs-
heid… vurige, aanstekelijke woorden. Woorden die ons inspireren om het leven van 
alle dag te stellen in de geest van het evangelie. De nieuwe vertaling van de psalmen, 
profetenvisioenen, de eerste verkondigers en de vroege gemeenschappen zaaien we hier 
als “vonken verleden” rond. Soms vreemde verhalen, ver-van-ons-bed  - en wat is het 
mooi, dat wie zich er werkelijk in verdiept – zoeker en ziener, zanger en zegger – altijd 
weer onverwachte inzichten en vergezichten ontdekt. Zó ligt de bijbel (en andere ver-
halen) in De Duif  ter tafel; niet dogmatisch of  duister, maar lichtend en vrij bedoeld. 
Niet vastgeklonken in marmer of  gewogen op gouden schalen, maar een toegankelijke 
bron van levend water.
Ik ben geen geboren theoloog of  prediker, maar heb afgelopen jaar – meer dan de tijd 
daarvoor – met name ook de rijkdom van het oude testament ontdekt. Het steunde mijn 
eigen geloofsbeleving èn vormde daarin een tegenwicht tegen ► Lees verder op pagina 6

Henk: 
“...Op zoek naar 

wat oude en 
nieuwe lezingen 

ons te denken 
geven...”

Marina:
“...Een geschenk 
als ik de belofte 
van de Ene 
dichterbij mag 
brengen...”

Maruja:
“...Inspiratie uit 

méér 
dan de Bijbel 

alleen...”

Rob:
“...formule zoe-
ken om te delen 
wat mensen ten 
diepste in bewe-
ging brengt...”

Jos:
“...Blij zijn met 

onze eigen kleine 
wereld en tegelij-

kertijd lijnen 
uitzetten naar 

buiten...”



de storm van alledag. In de Duifvieringen – en ook op de voor-
besprekingen – zoeken we in eeuwenoude geloofsverhalen de 
oorspronkelijke context op en graven we naar dat levende water 
– inspiratie, vuur en kracht. Ik probeer een formule te vinden 
om – in samenhang met muziek- te kunnen delen wat mensen 
ten diepste in beweging kan brengen. Dat kost me vaak best wat 
moeite; mijn overwegingen pers ik er meestal pas in de late nacht 
van zaterdag/zondag uit. 
Voorgaan in De Duif  betekent voor mij dus: zoeken – zoeken 
in jezelf, samen-zoeken naar inspiratie en bemoediging, zoeken 
naar wat jou en anderen in beweging brengt. Het is een luisteren 
naar elkaar en zo het beste van jezelf  delen – je twijfel, je hoop 
en kracht. Ik vind dat een viering altijd spannend en uitdagend 
moet zijn (in de zin van: verrassend en ontdekkend, vernieu-
wend, inspirerend en positief). Dat is voor elke voorganger een 
hele uitdaging. Zolang het kan en jullie het willen (en daar ook 
zèlf  aan mee willen doen!), wil ik daar ook in 2007 een bijdrage 
aan proberen te leveren.
l Rob Gijbels

Jos’ motivering is te lezen in zijn column BR!INK.

 Ieder jaar wordt aan de ( kandidaat) voorgangers gevraagd op 
te schrijven waarom ze nu eigen lijk  achter de liturgietafel willen 
staan, voor mij een bijna kwart eeuw weerkerende motivatie. Op 
laatst weet je niets meer te bedenken. In deze HGL staat dus 
ook mijn maandelijkse column en ik dacht: laat ik het één maar 
met het ander combineren. Angela, die samen met Hortense, zo 
bevlogen de redactie van ons prachtblad bevrouwd, suggereerde 
overigens al zoiets.

Ik meen dat je het voorgaan in onze erediensten in een 
breed perspectief  moet zien. We zijn niet zomaar een fanatiek 
kluppie in een mooi gebouw aan de Prinsengracht. Natuurlijk 
proberen we in eerste instantie ons eigen grachtje redelijk 
schoon te houden, maar we willen toch verder kijken 
dan de walkanten. Samen leven is een mondiaal ge-
geven. Wat ik bedoel: wanneer ik mijn overdenking 
aanreik aan onze geloofsgemeenschap heeft dat ook 
te maken met, bijvoorbeeld, Burkina Faso, in het 
noorden van Afrika. En eveneens met Denemarken. 
Wij maken deel uit van een ‘global world’. Er zijn 
niet echt grenzen meer. Je probeert verder te denken 
dan je eigen huis, je eigen gezin, je eigen familie, je eigen land.

In mijn jeugd, toen Koningin Emma nog regentes was, 
lag dat totaal anders. We hadden geen last van oogkleppen. Die 
droegen wij wel, maar je was er aan gewoon. Nu weten en vinden 
we dat we, wil de samenleving een samenleving blijven, verder 
dienen te kijken. Door de media, kranten, radio en televisie 
komt de andere kant van de wereld kamerbreed bij ons binnen. 
We staan er niet alleen met onze neus bovenop, we worden er 
dagelijks met onze neus ingewreven. Het leven elders heeft alzo 
grote invloed op ons bestaan. Onze rijkdom staat tegenover  de 
armoede in zomaar een land dat niet langer Verweggistan heet. 

Onze Nederlandse economie is een onlosmakelijk onderdeel 
van het wereldbedrijf.

Die ‘global world’ kan mensen bang maken: wat heel 
groot wordt, kan ook opeens te klein, te eng en te dichtbij voel-
en. We verliezen, zo vrezen we, het overzicht. Het is natuurlijk 
best ingewikkeld om groter te gaan denken. Ik eet vanavond 
sperciebonen die uit Egypte komen. Vroeger kwamen ze van de 
tuinder in de Beemster en dan alleen nog in de zomer. De wereld 
is kleiner en tegelijkertijd ook op een bepaalde manier groter 
geworden. Maar creëert dat niet nieuwe kansen en uitdagingen? 
Wij zijn Gods rentmeesters over zijn hele schepping!
Samen in de Duif  luisteren, zingen, bidden en stil zijn betekent 

blij zijn met onze kleine wereld aan de Prinsen-
gracht. Maar als we dat eerlijk en oprecht voelen, 
leggen we tegelijkertijd lijnen uit naar buiten. Jezus 
van Nazareth ging ook grenzen over, namelijk.
De één luistert, de ander praat. Dat zijn gelijk-
waardige talenten. Ik kan goed luisteren. Maar wil 
best zo af  en toe  praten, als dat tenminste van me 
gevraagd wordt.

En dat fanatieke kluppie moeten we vooral blijven. Burkina 
Faso is deel van een tropisch continent, het is een van de armste 
landen ter wereld, ik ben er geweest. Osdorp is dichterbij. Kom 
ik ook wel eens. Daar is eveneens nog véél te doen… 
Ik wens ons wijsheid.

●Jos Brink

Jos Brink is een van de 10 gekozen voorgangers in De Duif  en heeft iets met 
schrijven en theater maken, deze volgorde is wille keurig. Af  en toe is Jos ook op 
de televisie te zien, en dan vaak in een rol als ambas sadeur van De Duif.

Breed perspectief
��

BR
!NK
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tegen de militaire politie. De strijdbijl is begraven, dus geen 
krant die er meer iets over schrijft. Maar de noden in Nepal 
zijn talloos. Moeizaam probeert het land weer overeind te krab-
belen. De koning heeft veel van zijn macht moeten inleveren 
en moet nu ook gewoon belasting betalen. Het werk en de hulp 
van Icfon-International concil for Friends of  Nepal blijft dus 
onmisbaar. Het hoofddoel van Icfon is om het locale initiatief  
te ondersteunen, zodat vooral de arme bevolking zich op een 
redelijke manier kan ontwikkelen en in leven houden. Daarmee 
kan o.a. voorkomen worden dat kinderen aan pooiers worden 
verkocht om zogenaamd in India een baantje in restaurant of  
ziekenhuis te krijgen. De Stichting Icfon is klein in omvang. On-
geveer 400 donateurs, maar groot in professionaliteit. Via een 
organisatie als ISARD werkt Icfon in 30 dorpen en zorgt voor 
microkrediet, advies op het gebied van landbouw en veeteelt. 
De New Tulip school, gebouwd met hoofdzakelijke steun van 
Icfon, heeft nu 260 leerlingen uit kansarme gezinnen.
Twee scholen in afgelegen gebieden kunnen door hulp van Icfon 
onderwijs, kost en inwoning geven aan 40 blinde kinderen.
Al deze hulp moet doorgaan. Kies dus voor Icfon!

Komt, want alles is gereed. Tot zondag 4 februari !
●Bert van der Meer, Secretaris

Verkiezingen - Vervolg van pagina 1
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Kinderpagina

verticaal

1 aan elk been zit een ... ;
stuk hout

3 een ... chocolade
sterk als een ...

4 rennen
6 een ... met vele wagons
7 niet vroeg ; 

vogels maken een ...
99 1000 gram ;1000 gram ;

stadsrijtuig op rails

Horizontaal

1 eten met mes en ... ;
traag als een ...

2 i-a roept dit dier ; 
Engels is een ...

4 grote deur
6 start
7 aan elke voet zitten er vijf ; 

op en ...
9 9 niet lang ; niet lang ; 

waarmee je spreekt

Een kruiswoordraadsel
Vul het kruiswoordradsel in, zonder je te vergissen.
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LIEDDAG St. leerhuis & Liturgie. Op zaterdag 17 maart 2007 
wordt in de Dominicuskerk te Amsterdam (ingang achterzijde, 
Korte Korsjespoortsteeg) weer een lieddag gehouden met als 
hoofdthema: Mens op aarde. Tijdens deze lieddag zal onder 
andere een aantal nieuwe liederen van Antoine Oomen worden 
ingestudeerd.
Aan het eind van de dag (16.00-17.00 uur) zal het koor voor 
nieuwe Nederlandse religieuze muziek, olv. Antoine Oomen 
deze liederen (en een paar oudere) samen met de aanwezigen 
(volkspartij) in een liturgisch concert doorzingen. De lied-
dag staat onder leiding van Tom Löwenthal; begeleiding: Henri 
Heuvelmans. Ten geleides en toelichtingen: Kees Kok. Tijden: 
aanvang 10.30 uur; kerk open 
10.00 uur; pauze 12.30-13.30 en 
15.30-16.00 uur; afsluiting 16.00-
17.00 uur. Deelname: €15,- per 
persoon, inclusief  koorpartijen. Betaling - liefst gepast - aan de 
ingang van de kerk. Opgave: vóór 10 maart 2007 noodzakelijk, 
liefst per e-mail. (Bij verhindering graag annuleren!) e-mail: 
leerhuis@leerhuisenliturgie.nl telefoon: 020 6256940 
● zaterdag 17 maart 2007

Woordtheater Tine Ruysschaert: Door toedoen van Bijbelse 
vrouwen. De bekende vlaamse woordkunstenares brengt haar 
nieuwe woordtheater naar Nederland! Ze ging in de Bijbel op 
zoek naar vrouwen en brengt hen tot leven: Abisach, Bathseba, 
Bilha, Debora, Esther, Eva, Hagar, Judith, Lea, Noömi, Orpa, 
Rachab, Rachel, Rebecca, Ruth, Sara, Susanna, Tamar, Zilpa en 
enkele vrouwen die niet bij naam genoemd worden. of  zoals 
Tine het zelf  zegt: “Een waaier, vrouwen uit het oude Testa-
ment. Wonderlijke vrouwen zijn het, met onvoorstelbare 
verhalen.” U bent vanaf  19.30 uur welkom in het Ignatiushuis 
voor koffi e en thee en na afl oop voor een glas wijn. De voorstel-
ling begint om 20.00 in de Doopsgezinde Kerk, ingang is aan de 
Herengracht 431. Organisatie: Ignatiushuis. Code: B 632. Da-
tum: vrijdag 2 februari. Tijd: 20.00-22.00 uur. Plaats: Doopsgez-
inde Kerk, ingang aan de Herengracht 431 Kosten: € 10,-. Deze 
voorstelling wordt georganiseerd in samenwerking met de KBS. 
Na afl oop bent u welkom voor een glas wijn in het Ignatiushuis. 
● vrijdag 2 februari

Per januari dit jaar zuivert de RK.kerk de academische oplei-
ding in Nederland. Mgr. Simonis is grootkanselier van de Facult-
eit voor Katholieke Theologie te Utrecht  en Wim Eijk, bisschop 
van Groningen-Leeuwarden en sinds kort vicegrootkanselier 
van de faculteit, leidt de ’screening’ van alle medewerkers, 
vooral op basis van één criterium: de mate van trouw aan het 
kerkelijk leergezag. Belangrijke vernieuwingen als vrouwen-

studies en feministische theologie zijn geschrapt, voor liberale 
opvattingen zoals bv. het homohuwelijk is geen plaats meer. 
Gérard van Tillo, emeritus hoogleraar godsdienstsociologie aan 
de Universiteit van Amsterdam: „Door in Utrecht iemand uit de 
hoogste Romeinse echelons neer te zetten, benadrukt de kerk 
de verticale lijnen, de kracht van de hiërarchie. Utrecht wordt 
duidelijk neergezet als een orthodoxe opleiding.” De contouren 
zijn onmis kenbaar: een opleiding zonder luizen in de pels.
● Lees verder in Trouw 20 januari

De Church of Engeland heeft stappen ondernomen om met 
diverse (internet)acties de kerk weer breder bekend te maken. Op 

www.YouTube.com presenteert 
zij programma’s over kerk-
diensten, muziekspecials, 
documentaires, preken. Zij 

ziet het als een actieve stap voorwaards om via nieuwe media 
mensen te bereiken.
● www.YouTube.com

Recent  in Nederland   een nieuwe site: www.kerkinnederland.nl 
waar kerkdiensten, die in het verleden via radio en/of  televisie 
zijn uitgezonden opnieuw bekeken/beluisterd kunnen worden. 
Nu staan er zo’n 500 vieringen; binnenkort zullen dat er enige 
duizenden zijn. Tja … of  wij daar nu ook een stap voorwaarts 
mee maken?!

Tot slot: sinds december hebben we op zondagochtend weer 
overburen. In de Amstelkerk houdt de Chr. Gereformeerde 
Kerk van Amsterdam daar haar ochtenddiensten (aanv.10.15 
uur). We heten onze buren van harte welkom!
● Elke zondag, 10.15 uur

De ‘Laatdiensten’ organiseert op 3 maart 2007 in samenwerking 
met het ‘Nieuw LiedFonds’ een lieddag  ‘Kostbare Bron-
nen’ in de Kapelkerk, Laat 80 te Alkmaar. Op deze lieddag 
zal onder leiding van professionele musici een aantal liederen 
ingestudeerd worden van “Kostbare Bronnen”, de laatste CD 
van het Nieuw LiedFonds. Tevens staan enkele nog niet eer-
der uitgevoerde liederen uit eigen kring op het programma.
Aan deze lieddag werken mee: Teresa Takken - dirigente, solo’s; 
Conny Kriek - dirigente; Bert Rootmensen - dirigent; Felicity 
Goodwin - orgel, piano. Deelname: € 10,00. inloop en koffi e 
vanaf  10:00 uur, aanvang 10:30 uur. Afsluiting ca 16:15 uur
Inlichtingen: www.laatdiensten.nl/lieddag- Opgave: 
lieddag@laatdiensten.nl of  Bordewijkstraat 49, 1822 JB Alk-
maar. Lunch zelf  regelen, voor koffi e en thee wordt gezorgd.
● 3 maart 2007

Regionieuws ● AGENDA

Vaderlandse oecumene:
Voor welke eenheid bidden 
we eigenlijk?
Bram Grandia (IKON pastor en ook in 
De Duif  enkele malen als voorganger 
voorgegaan in een viering) heeft elke 
zondag een prikkelende column op de 
radio onder de titel: Ruis op zondag. 
De gebedsweek voor de eenheid der 
christenen is voor hem aanleiding om 

de vaderlandse oecumene tegen het licht te 
houden. Daarbij valt hij met de deur in huis: 
volgens hem zijn de protestanten ‘aardig 
en verdraagzaam’ geworden. De katholieke 
kerk draagt het profi el van “eigen mannelijk 
volk eerst”. Voor wie op zondagochtend in 
de kerk zit (…) is de column van Bram ook 
op de IKON-site te lezen!

Gelezen: Klein geld
‘Help mensen om zichzelf  te helpen’ is het 

mot to van microkrediet. Kleine leningen 
kunnen het leven van een arm gezin 
ingrij pend verbeteren. Waar ontwik-
kelingshulp en miljardenleningen falen, 
daar ontpopt microkrediet zich als hét 
succesverhaal in de strijd tegen armoede. 
Journalist Jurriaan Kamp reisde naar Ke-
nia, Uganda, Bolivia en India. Hij sprak 
met mensen die microkrediet verstrek-
ken én met degenen die het ontvangen. 
ISBN 9056374672 - 9,95 Euro - Paperback


