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Aanvang zondagsviering 10:30u

Voorgangers
13 mei  Marina Slot en Rob Gijbels
20 mei  Maruja Bredie  in Amstelkerk
27 mei  1e Pinksterdag Frans Gerritsma
  3 juni  Harris Brautigam
10 juni  Marina Slot
17 juni Diana Vernooij

Werkgroep Pastoraat  & Diaconie
Alet Aalders ..................... 020 6475402
Hortense Ghijs ..................... 020 6266155
Ans Visser ..................... 020 6434975
Marc Jorritsma ..................... 023 5278358

Kindernevenvieringen
● Zondag ● 20 mei  ● 3 juni  ● 17 juni
in de zomerperiode is er geen 
kindernevendienst (juli - augustus)

Duif agenda
28 mei  Pinksterfi etstocht (zie pag.4)
14 juni  Meditatief schilderen (pag.4)

Het GroeneLichtSinds
  1  1974

Pinksteren
Pinksteren is een ongrijpbaar feest. Het heeft niet de romantiek van het Pinksteren is een ongrijpbaar feest. Het heeft niet de romantiek van het P
kerstfeest en ook niet de opluchting van Pasen. Op een of  andere manier worden 
mensen gegrepen door de Geest. Bij angstige mensen komt Hij aangewaaid. 
Het doet iets met hen. Ze worden er vol van en worden weer enthousiast, wat 
letterlijk vertaald betekent: ze zijn weer in God. 

Mensen verstaan elkaar weer, ongeacht de verschillende talen die ze spreken. 
Het omgekeerde gebeurt van wat er bij de bouw van de toren van Babel 

plaats vond. Toen wilden mensen in hun onstuitbare ambitie de hele wereld naar 
hun hand zetten. Ze luisterden niet meer naar elkaar en verstonden elkaar niet 
meer. Ze raakten verdeeld en spraken niet meer dezelfde taal. 

De leerlingen wor-
den weer enthousi-
ast omdat het hen 
duidelijk wordt dat 
het allemaal niet 
van henzelf  af-
hangt. Het gaat niet 
om hun eigen leven, 
om macht om carri-
ère. Ze hoeven zelf  
geen God te zijn. 
Laat God zijn werk 
maar doen! 

We hebben de 
neiging om dan te 
denken aan mensen 
die onbevangen en 
vol vuur spreken. Dat zal hier en daar ook wel gebeuren, maar dat maakt mij 
ook wat wantrouwig. Is het allemaal wel echt. Ik voel me meer thuis bij die oude 
hymne, die me ieder jaar met Pinksteren weer treft. Het gebed waarin gevraagd 
wordt om de Geest, om de geestesgaven. Het ligt dicht bij het leven van iedere 
dag, waarbij we de geest nog al eens hard nodig hebben. 

Verlicht ons duistere verstand,
geef  dat ons hart van liefde brandt, 
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geeft.

Velos ons als de vijand woedt
Geef, Heer, de vrede ons voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.

De Geest kent zoveel manieren, men spreekt van zevenvoud. Misschien is het 
wel het belangrijkste om met Pinksteren de vele gaven te herkennen die in en 
onder ons zijn. Daar wordt je blij van!
● Frans Gerritsma
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    Zondag 27 Mei 2007

Lunchconcert 
12:00 uur
Programmaduur plm. 45 minuten

Lundi Bleu 
Amsterdams Strijkorkest
                        onder leiding van Jan Olof

Nielsen ● Suite voor strijkers op.1 
Holst ● St. Pauls suite voor Strijkers 
Janacek ● Suite voor strijkers
Allegro voor vier strijkkwartetten van 
Van Bree

Virtuoze violen en
ronkende bassenEn verder in dit nummer: Leven van religies 2 | De 7 vragen 3 | Basisbeweging vorm/ben je 

samen 4 |  Taakverdeling nieuw bestuur 5 | Energietips van Roberto 5 | BR!NK 6 | Kinderpagina 7 | 
Regionieuws en Agenda 8 |

Glas-in-loodraam in de St. Pieter basiliek met de Heilige 
Geest als duif afgebeeld



Verjaardagen
15 mei Angela van der Marck

Frank Sanders
16 mei Timo van Els
20 mei Liliane Priester

Joop Wijn
22 mei Els van Ewijk
28 mei Miems Annegarn

Harry Maalman
31 mei John Christiaans
 2 juni Annet van Schie
 3 juni Rui Suprihadi
 6 juni Maruja Bredie

Carla Ubbink
 8 juni Corinne van Egmond

Colofon
Het Groene Licht is een uitgave van de 
Stichting De Duif. Verantwoordelijk voor 
de inhoud is de redactie: Hortense Ghijs, 
Dorien Gransjean-Eldering, Angela van 
der Marck en Helma Schenkeveld.
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 / Fax .................... 020 4220380

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

Verzending HGL

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

Abonnement HGL

Door overmaken van € 15,00 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 (4)

Het leven is zinvol, 
juist tussen de puinhopen
Voor ik terug kon keren naar het christendom moest ik eerst “De Antichrist” van 
Friedrich Nietzsche hebben gelezen en verwerkt. Alles moest ik afbreken: het traditionele 
godsbeeld, de kerkelijke waarheden en de burgerlijke waarden – of  het moest worden 
“gedeconstrueerd”, zoals we dat in die tijd noemden. Pas toen kon ik op de bodem van de 
puinhopen een nieuw fundament vestigen. En dat fundament is vertrouwen, het is ervaren 
dat het leven zinvol is. Want het leven is zinvol, ondanks alles en juist ook midden tussen 
de puinhopen. Daar is alle laatste schijn verdwenen. 

Voor mij ging het herontdekken van het christendom, twintig jaar geleden, gelijk op met 
het ontdekken van het boeddhisme. Het boeddhisme biedt een techniek: meditatie. Door 
te mediteren leer je je eigen mentale processen te doorzien, de trucs waarmee je probeert 
jezelf  veilig te stellen voor lijden en verlies. Mediteren leert je om lijden te verdragen 
zonder slachtoffer te worden. Mediteren leert je met mededogen te kijken naar je eigen 
ellende en die van anderen. Scherp analyseren met een warm hart. 

Kan het samen gaan, boeddhisme en christendom of  blijft er een confl ict tussen de 
twee religies? Je zou ze met gemak kunnen vinden en aanwijzen die confl icten, maar nodig 
is het niet. Het boeddhisme biedt geen geloof  maar leert een pragmatische aanpak: neem 
niks aan, tenzij het bevrijdend werkt. Dat geeft een nieuwe invulling aan Paulus’ woorden: 
“onderzoekt alles en behoudt het goede”. Misschien lijkt fl exibele religiositeit wel op de 
uitspraak van Nebahat Albayrak over haar twee nationaliteiten: ik ben niet loyaal aan de 
christelijke kerk, ik ben niet loyaal aan een boeddhistische school, ik ben alleen loyaal aan 
wat mijn ervaring mij leert. 

Het mooie is dat je recht op de kern af  gaat: het vitale geloof  als beleving, los van de 
verwoording en inbedding in welke religie of  dogmatiek dan ook. Als je dat vitale geloof  
ervaren hebt, dan discussieer je niet meer over de toeters en de bellen van de religies – en 
wie daarbij gelijk heeft of  wat je al dan niet zou moeten aannemen of  geloven. Ik verloor 
mijn irritatie over het moralisme van de kerk en ik kon weer in contact komen met de 
fundamenten van religie en daarmee ook van de christelijke traditie. 

En mijn christendom en boeddhisme komen eigenlijk hier op neer: wees waar je bent. 
Weerhoud jezelf  ervan om te reageren uit angst, woede, irritatie, uit tegenbeweging. Ver-
meerder het leed niet, en blijf  aanwezig bij het lijden van jezelf  en anderen. Probeer het 
niet te snel op te lossen. Wacht tot je verwerkt hebt wat er in jezelf  is opgeroepen. Pure 
aandacht geeft je inzicht in wat er aan de hand is – zodat je kunt doen wat heilzaam is.
En wees vooral geen moralist, doe niet te veel je best. Wees zacht. 

Dit artikel is een licht gewijzigde versie van de weeklog van 2 april op www.relifl ex.nl

Diana Vernooij
Diana Vernooij is een van de tien jaarlijks gekozen voorgangers in De Duif
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Vroeger kende ‘iedereen iedereen’ in De Duif. 
Nu is dat niet meer zo. 
Er komen mensen bij en er gaan er wel eens weg. 
Sommigen ken je bij naam, anderen alleen van gezicht.
Dit keer stelde de redactie de bekende zeven vragen 
aan Gerda van der Burg

Vertel eens iets over jezelf ter introductie
Ik ben Gerda van der Burg, geboren in Smallingerland 
en tot mijn studie in Amsterdam heb ik in vele steden 
gewoond, het laatst in Schoonhoven, het zilverstadje 
aan de Lek.
Na mijn rechtenstudie ben ik met mijn partner gaan 
trekken met de Landrover via Turkije, (toen nog) Per-
zië, Afghanistan en Pakistan naar India. Vanaf  Delhi 
zijn we ook nog met het openbaar vervoer naar Nepal 
gereisd. Toen we na 9 maanden terugkwamen was het 
wel erg wennen aan onze gehaaste maatschappij. Wat ik 
vooral geleerd heb en waarvan ik nu nog steeds profi jt 
heb is om de tijd te nemen en om te relativeren.
Vanaf  1980 heb ik op verschillende plaatsen en in ver-
schillende functies gewerkt voor de Gemeente Amster-
dam en op dit moment werk ik als bouwrechtjurist bij 
het stadsdeel Centrum. Hoofdmoot van mijn werk is 
het doen van beroepszaken op het gebied van bouwen 
en wonen bij de Rechtbank en de Raad van State
Mede door de reis heb ik belangstelling voor spirituele 
zaken. Waar ik o.a. mee bezig ben is Reiki en Quantum 
Touch( energie doorgeven via je handen).
Verder mag ik graag wandelen in mijn vrije tijd en 
fotografi e en dan met name het maken van foto’s van 
de natuur, is ook een hobby van me.

Hoe kwam je in de Duif verzeild en wan-
neer was dat ongeveer?
Via de directeur van Stadsherstel, waar ik beroep-
shalve mee te maken heb, hoorde ik van de verschil-
lende concertuitvoeringen in de Duif. Circa een jaar 
geleden ben ik naar een uitvoering van het Bachcon-
sort geweest en zag daar de aankondiging voor de 
zomerdiensten..Vanaf  die tijd ging ik regelmatig naar 
de kerkdiensten en toen ik zag dat er hulp gezocht werd 
voor de kindernevendiensten heb ik me opgegeven.

Wat treft je als aangenaam en wat als minder 
aangenaam
Aangenaam: vooral dat het een oecumenische gemeenschap betreft. 
Verder de pianomuziek, de liederen van o.a. Huub Oosterhuis, het 
samen zingen, het koor en de kindernevendiensten
Minder aangenaam: geen idee

Kun je onder woorden brengen wat je eigenlijk zoekt 
in een kerk?
Een moment van rust en even stilstaan bij jezelf  en de mensen om 

je heen.Door de overwegingen raak ik vaak geïnspireerd en kan 
problemen in het dagelijks leven onder ogen zien.
Ik ben ook blij dat ik bij de kindernevendiensten mag helpen

Wat voor geloofsachtergrond heb je?
Ik kom uit een streng gereformeerd gezin.
De eerste tijd in Amsterdam had ik geen behoefte om naar een 
kerk te gaan, later heb ik vele kerken bezocht maar meestal was er 
sprake van erg ongeïnspireerde diensten.

Ken je veel mensen in de Duif?
Nog niet echt veel. Vanwege de opvang van de kinderen kan ik 
meestal niet napraten over de dienst. Door andere activiteiten, zoals 

onlangs de Nepal lezing, leer ik steeds meer mensen kennen.

Wat zou je graag als werkpunt voor de Duifgemeen-
schap willen voordragen?
Voor de kinderen een betere aansluiting met verhalen uit de bijbel. 
Over het algemeen zijn het vrij jonge kinderen  die meedoen met 
de kindernevendiensten en naar mijn idee zijn de verhalen meer 
gericht op kinderen vanaf  zes jaar.

● Gerda van der Burg

De7vragen
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Een Basisgemeente 
vorm/ben je samen
Een Basisgemeente 
vorm/ben je samen
Een Basisgemeente 
In de afgelopen VA heb ik een oproep gedaan voor nieuwe vertegenwoordigers 
vanuit De Duif  voor de Raad van Kerken Amsterdam (RvKA) en de Basis 
Beweging Nederland (BBN). Tot nu toe heb ik daarop helaas geen reacties 
gehad en daarom wil ik het nogmaals onder jullie aandacht brengen.

Het baart mij zorgen dat steeds minder mensen steeds meer taken en verant-
woordelijkheden op zich moeten nemen. Dat is geen goede zaak.

Een kenmerk van een Basisgemeente moet zijn dat er een brede basis is die 
alles samen bepaalt en uitvoert. Het is nu juist niet de bedoeling dat dat wordt 
gedaan door een kleine groep zoals in reguliere kerken, waarbij de rest enkel 
consumeert.

Daarom vraag ik nogmaals wie er bereid is namens De Duif  zitting te nemen 
in RvKA of  BBN. Het is van belang dat wij als kleine zelfstandige gemeente 
onze stem laten horen en ook op de hoogte blijven van wat er in andere kerken 
speelt. 

De BBN vergadert 2 maal per jaar op zaterdag in Utrecht en de RvKA iedere 
twee maanden op donderdagavond in Amsterdam. Veel meer tijd ben je er ook 
niet aan kwijt. Inzet, enthousiasme en inbreng zijn belangrijker dan een theolo-
gische achtergrond, dus laat dat geen drempel zijn. 

Ik geef  je graag meer informatie.

● Alet Aalders

Nader tot U?
In ‘Nader tot U? - Meer moderne devoties’, is een ‘publieke biecht’ van veertien 
mannen en vrouwen over religie in hun dagelijks leven. Afkomstig uit verschil-
lende religieuze tradities schrijven zij frank en vrij over hun geloof. Voor allen 

-gelovigen en afvalligen, twijfelaars en bekeerlingen- 
blijkt het verlangen naar een zinvol bestaan onuitroei-
baar. Arnold Grunberg stelt bijvoorbeeld dat ‘mysterie 
slechts een gebrek aan kennis is’ en poneert Mohammed 
Benzakour de stelling dat geloven een probeersel is.
Hildie Kieboom echter vindt dat ‘een ontmoeting met 
het evangelie een mens van angst bevrijdt’. 
In alle gevallen spreekt er moed uit de opstellen, want 
wie zich over zijn persoonlijke geloof  of  ongeloof  
uitlaat, komt onder vuur te liggen en moet zich verant-
woorden. 
Gelukkig wil het boek niet bekeren, er worden geen 
onwrikbare zekerheden gepresenteerd, maar bevat het 

lichtvoetige en persoonlijke overwegingen en observaties.
Uit dit boek wordt weer eens duidelijk dat, vanuit welke religieuze of  seculiere 
hoek de antwoorden ook worden gegeven, de kernvraag altijd dezelfde blijft: 
waartoe zijn wij op aarde? 
Het menselijke verlangen om betekenis te geven aan ervaringen is universeel 
en probeert wellicht niet nader tot de godheid te komen, maar dan toch zeker 
dichter bij de waarheid.
‘Nader tot U?’, Manuela Kalsky e.a., LJ Veen, €18,90, ISNB 9789020406641
(Happinez 2007-2)
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Meditatief Schilderen
Op 14 juni heb je weer de kans om een 
avondje meditatief te schilderen. 
Voor velen zal het een hele stap zijn 
om zoiets te doen, want anderen 
kunnen altijd beter schilderen dan jij.
Je hebt nu de kans om daar wat los 
van te komen en onbekommerd uit te 
schilderen wat een bepaalde tekst bij 
je oproept. Het eindresultaat is niet zo 
belangrijk, maar wel wat er allemaal 
door je heen gaat wanneer je zo aan 
het schilderen bent.
Wil je mee doen ?
Welkom op donderdag 14 juni a.s om 
20.00 uur in “het hemeltje”.
Frans Gerritsma.

Op een mooie Pinksterdag
28 mei, 2e Pinksterdag, zal er 
wederom een fi etstocht worden 
georganiseerd. 
We hopen natuurlijk op mooi weer 
en willen naast het fi etsen een leuke 
picknick organiseren.
Houd deze dag dus vrij en kom fi etsen.
Start 11 uur vanuit Het Hemeltje. 

Gelezen op internet
Spelletje doen?
Wie het eerst vergeeft,
heeft gewonnen.

Mei maand Maria maand
Zie o.a. verwijzingen via internet
http://www.sip.be/stamand/catles5.htm

Als je hart zuiver 
en open is
beschik je van nature 
over voldoende 
zelfwaardering en 
zelfvertrouwen,
waardoor het onzinnig 
en onnodig is
om bang te zijn voor 
anderen
(Dalai Lama)
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Taakverdeling van het 
nieuwe bestuur
Taakverdeling van het 
nieuwe bestuur
Taakverdeling van het 
In februari hebben jullie, op één lid na, een team van bestuursleden gekozen met de 
afspraak dat de bestuursleden onderling de taken zouden gaan verdelen. Tijdens de 
afgelopen Vergadering van Aangeslotenen is het voltallige nieuwe bestuur aan jullie 
voorgesteld en is de daarbij behorende taakverdeling gegeven. Er zijn behalve een 
voorzitter, secretaris en penningmeester een coördinator Liturgie, een coördinator 
Facilitaire Dienst, een coördinator Algemeen, Concerten en Pastoraat en een 
coördinator Public Relations en Communicatie.

De taken zijn onderling zo verdeeld dat iedereen dat doet waar hij het beste zijn 
kwaliteiten in kwijt kan. Het kan ook heel goed zijn dat anderen een deel van 
de taken uitvoeren of  gevraagd worden deeltaken uit te voeren. Een spreiding 
van taken is in onze gemeenschap al heel gebruikelijk en ook noodzakelijk. Daar 
waar mensen met veel plezier een taak op zich hebben genomen zal het bestuur 
alleen maar dankbaar gebruik van die inzet.

De voorzitter, Hedwig Buren, is het ‘gezicht’ van de Duifgemeenschap. Verant-
woordelijk voor het handhaven en bewaken van de beleidslijnen van de geloof-
sgemeenschap en de in BV’s en VA’s gemaakte afspraken en voor de interne 
organisatie en taakverdeling.
De secretaris, Rob Gijbels, is o.a. verantwoordelijk voor de verslaglegging van 
de gemaakte afspraken en genomen besluiten in BV’s en VA’s . Hij verzorgt alle 
schriftelijke contacten namens De Duif. Hij verzorgt de informatie aan alle Digi-
Duiven, hij verzorgt en beheert de telefoon -en emaillijst en lijst van Aangeslote-
nen.  Hij coördineert de samenstelling van het jaarverslag.
De penningmeester, Freek van der Marck, is vooral verantwoordelijk voor alle 
dagelijkse fi nanciële handelingen, die noodzakelijk zijn voor het goed function-
eren van de Duifgemeenschap. Hij stelt de jaarlijkse begroting op, coördineert de 
kascontrolecommissie en legt jaarlijks verantwoording af  aan de VA.
De coördinator Liturgie, Ineke Pruissen, is vooral verantwoordelijk voor de tot-
standkoming van de wekelijkse viering, de kindernevenviering en de bijzondere 
vieringen, zoals doop, rouw en trouw. Zij is namens het bestuur het aanspreek-
punt voor de voorgangers.
De coördinator Facilitaire dienst, Hortense Ghijs, is verantwoordelijk voor de 
faciliteiten die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de Duifgemeenschap. 
Bovendien is zij verantwoordelijk voor het beheer van ’t Hemeltje. Zij onder-
houdt het contact met Stadsherstel met betrekking tot de huur van De Duif. Zij 
is ook verantwoordelijk voor het faciliteren van bijzondere en externe vieringen.
De coördinator Algemeen, Concerten en Pastoraat, Alet Aalders,  is o.a. ve-
rantwoordelijk voor het namens het bestuur onderhouden van contacten over 
de concerten en woordvoerder tussen het bestuur en het koor en de werkgroep 
Pastoraat. Zij is ook verantwoordelijk voor de contacten die wij hebben met de 
Raad van Kerken, de Webam en de BBN. Zij is ook verantwoordelijk voor spe-
ciale evenementen in De Duif.
De coördinator PR en Communicatie, Hans Ernens, is verantwoordelijk voor 
alle PR-activiteiten. Hij is verantwoordelijk voor de Duifbrochures en folders. 
Hij is eindverantwoordelijk voor de website van De Duif  en voor Het Groene 
Licht. Hij is ook verantwoordelijk voor persberichten en fl yers in de omgeving.

In het jaarverslag over 2006 kunnen jullie lezen welke activiteiten hebben 
plaatsgevonden. (Heb je hem nog niet, vraag er dan om bij Rob.) Het is wel 
duidelijk dat De Duif  niet kan zonder vele mensen, die zich steeds weer inzetten 
voor de goede zaak. Ongeacht onze taak of  verantwoordelijkheid hoop ik dan 
ook vooral dat wij voor elkaar van betekenis mogen blijven.
● Hedwig Buren

Roberto’s energietips

Sparen op energiegebruik
Tip 8 Ontdooi ingevroren producten in 
de koelkast. De kou die vrijkomt wordt 
gebruikt voor de koeling.
Tip 9 Een gezin gebruikt gemiddeld 
zo’n 700 kWh om te koelen en te 
vriezen. Dat kan gemakkelijk de helft 
minder door:  
- Het ijslaagje te verwijderen zodra het 
2 millimeter dik is en 
- je koelkast niet kouder in te stellen 
dan nodig is. 
Tip 10 Niet te warm wassen. 
Wassen en drogen kost je jaarlijks 
meer dan een vijfde van je totale 
elektriciteitsverbruik (21%). Bespaar 
door bijvoorbeeld op 60°C in plaats 
van 90°C te wassen. 
Ook de droogtrommel nu en dan 
omruilen voor het droogrekje helpt 
aanzienlijk.
Tip 11 Koken met deksel. 
Streef naar een zo effi ciënt mogelijk 
gebruik van elektriciteit in de keuken. 
Altijd met deksels koken, om zo de 
warmte ín de pannen te houden, levert 
bijvoorbeeld een besparing tot 40% op. 
Een snelkookpan maakt het koken nog 
eens 40% zuiniger
Tip 12 Zuinige computer. 
Een ‘slapende’ computer verbruikt 
50 tot 80 kWh per jaar. De monitor is 
de belangrijkste stroomvreter met 
50 tot 70% procent van de totale 
energie. Zet je pc (en zeker je 
beeldscherm) dan ook uit als je hem 
langer dan een halfuur niet gebruikt. 
Een notebook is veel zuiniger met 
energie dan een “gewone” pc!
Tip 13 ‘Meten is weten’. 
Doel hiervan is het electriciteitsverbruik 
in je huishouden zichtbaar te maken. 
Daarvoor heb ik voor Duiven een 
energiemeter beschikbaar. Deze kun 
je bij mij lenen. Met een energiemeter 
weet je precies hoeveel je 
huishoudelijke apparaten verbruiken. 

Roberto’s energie Tips 1 tot en met 7 
verschenen in HGL 2-2007



brandstichting niet uit. Ze heeft echter nog geen daders 
kunnen vinden.

Ook de St. Willibrorduskapel in Beekbergen bij Apeldoorn 
stond al enige tijd leeg. De eigenaar van de kerk, het bestuur 
van de Emmaüsparochie, overwoog verkoop van de kavel 
met mogelijkheid tot woningbouw. De Vrienden van Sint 
Willibrord verzamelden 56 handtekeningen voor een petitie 
waarin werd gepleit voor restauratie van de houten kapel. 
„We wilden de restauratie betalen met de opbrengst van 
inzamelingsacties. Na restauratie zou het gebouw kunnen 
dienen als ontmoetingsplek, stiltecentrum en repetitieruimte”, 
vertelt Carin Steur, woordvoerder van de vriendenvereniging. 
In maart 2007 was er volgens de gemeente nog geen reden 
tot de afbraak van de kerk. Op 29 april legde een brand 
het hele gebouw in de as. Zowel de politie als de Vrienden 
vinden het opmerkelijk dat de parochie – niet bereikbaar 
voor commentaar – nog geen aangifte heeft gedaan van de 
brand; zonder aangifte kan de dader niet vervolgd worden. 
De politie meldt dat de brand niet uit zichzelf is ontstaan. 

Op zaterdagmorgen 24 maart om half zeven ging de 
sloophamer in de Nazarethkerk in Oosterhout. Zonder 
waarschuwing van buurtbewoners en ondanks een 
bezwaarschrift van de TFTK én een voorstel van het 

De jongeman die bleef  eten studeerde niet-westerse  culturele 
antropologie, maar is verder heel geschikt en je steekt nog eens 
iets van hem op. Bij het ledigen van een potje tuinbonen meldde 
onze gast terloops dat deze ook wel ‘roomse bonen’ worden 
genoemd. Nu lijkt het me sterk dat die kennis hem geleverd 
werd middels enig college. Je zou eerder denken dat iemand die 
met succes de landbouwschool heeft doorlopen zulke nuttige 
dingen spuit. Ik moest het in elk geval opzoeken ter verifi catie en 
ja hoor, het klopt: De Vicia Faba heet ook wel ‘Roomse Boon’. 
De bloeiwijze schenk ik je, maar de beschrijving 
der peulen is interessant. Zij zijn ‘wat opgeblazen, 
terwijl de zaden worden gegeten’. Dat zette me 
toch aan het denken. Gelovige bonen. Opgeblazen 
peulen met een voedzame kern… Zouden we hier 
te maken hebben met de Heilige Boon? De Sáncta 
Vicia Faba? Of  spruit deze associatie voort uit een 
lelijk karakter? Op die manier word ik zelf  natuurlijk 
nooit verheven tot de eer der altaren.

Geen nood, want er rollen tegenwoordig tal van heiligen van 
de persen. De vorige paus maakte er een hobby van en nu is hij 
zelf  versneld aan de beurt. Voor zo’n canonisatie moet je wel 
een wonder hebben verricht. Geen probleem: ze hebben een 
non gevonden die schudde van de Alzheimer, bad tot Johannes 
Paulus II en dra weer als onaangetaste Bruid van Christus verder 
kon. Ja, om heilig te worden moet je wat presteren.
Uiteraard dien je eerst dood te gaan. Levende heiligen bestaan 
ook, maar de kerk erkent ze niet. Godfried Bomans, die overi-
gens van mij best de Gelukzalige Bo mag worden, zei ooit: “Je 

kunt iemand moeilijk vragen of  hij een heilige is. Want als hij néé 
zegt had je het niet moeten vragen en als hij já zegt houdt hij op 
heilig te zijn.”

Duizend jaar na Christus waren er al zo’n dertigduizend 
sinten. Maar in de jaren ’60 van de vorige eeuw werden er een 
paar geschrapt. Zo sneuvelde Sinterklaas. En Sint Christoffel, 
die van de reizigers. En de Heilige Barbara, patrones van bijna 
alles. Alleen de legenden bleven bestaan en ach, ook daaruit valt 

veel lering te trekken. Het beste kun je een heiligen-
leven van achteren naar voren lezen. Zo worden de 
hoofdpersonen vanzelf  weer een mens zoals jij en 
ik. Maar feit blijft dat je iets meer moet presteren 
dan het uitschudden van een pot tuinbonen. JPII 
deed vast zijn best, maar hoe vaak niet is slechts de 
schijn heilig…
De heilige boon bestaat wel, maar mag niet worden 

vereerd. Het zou mooi zijn als de heilige koe werd geschrapt. En 
de heilige oorlog.

En die wondernonnen, ik misgun het ze niet, maar de Vrij-
zinnig Hervormde mevrouw Scheutjes, protestants Alzheimer-
patient, kan het dubbel schudden.

●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.

SANCTA VICIA FABA
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Verdacht afbranden van lege kerken 
vraagt om onderzoek 
Joke de Wolf  / Trouw 8 Mei 2007 - Kerken worden vaak ondanks 
de plannen niet gerestaureerd. Ze branden af of worden snel 
gesloopt. ’De overheid moet dit onderzoeken.’
Kerkgebouwen die niet meer in gebruik zijn branden 
opvallend vaak af of worden snel gesloopt, schrijft de ’Task 
Force Toekomst Kerkgebouwen’ (TFTK). In een persbericht 
pleit het burgerinitiatief voor extra aandacht van politie en 
verantwoordelijke ambtenaren. 

Alleen de klokkentoren van de Lourdeskerk overleefde 
de verwoestende brand in de kerk van 12 maart in 
Tilburg. Er waren juist onderhandelingen gaande over de 
herbestemming van het gebouw. Sinds 1998 werd de ruimte 
gebruikt door een aantal verenigingen. De gemeente Tilburg 
en buurtbewoners hadden zich in het najaar van 2006 
uitgesproken voor behoud van de kerk uit 1965, maar de 
projectontwikkelaar twijfelde over de fi nanciële haalbaarheid 
van het plan om er acht woningen in te bouwen: alleen de 
klokkentoren kon volgens de eigenaar bewaard blijven, de 
rest van het terrein zou worden ingericht met woningen. 
Na de brand gaf de gemeente volgens de TFTK erg weinig 
prioriteit aan een onderzoek naar de oorzaak van de 
brand, maar dit weersprak de politie later. De politie sluit Lees verder op pagina 8
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Lied “Welkom” valt in de prijzen!
Tijdens het Oecumenisch Liedfestival werd het door 
Nieuw LiedFonds ingezonden lied ‘Welkom’ (Dit huis is 
een huis waar de deur openstaat) beloond met de eerste pri-
js en was daarmee uitgeroepen tot het beste oecumenische 
kerklied. De jury, waarin o.a. Ad Vernooy, Kees Schuurman 
en Peter Oussoren reikten de prijs uit aan tekstschrijver 
Margryt Poortstra en componist Tom Löwenthal, die ver-
volgens zelf  het lied dirigeerde voor alle 150 aanwezigen. 
Wij feliciteren hen van harte met het behaalde succes! Het 
lied is te beluisteren op de CD ‘Kostbare bronnen’ en gere-
geld tijdens de Duifdiensten.

NieuwLiedFonds heeft een nieuw project “Passage” 
in voorbereiding. Er zijn inmiddels veertien gedichten 
geselecteerd, van o.a. 
Anneke Brassinga, 
Ida Gerhardt, Maria 
de Groot, Anneke 
Meiners, M. Vasalis, Mischa de Vreede en Ellen Warmond. 
Elk gedicht belicht weer een ander facet van het thema 
‘verandering’ en wij verwachten dat er weer prachtige 
liederen uit ontstaan.

Het Nederlands Bijbelgenootschap presenteert in mei 
twee uitgaven:
Taal, een Pinkstercantate (cd en partituur) Een Pinkster-
cantate op basis van passages uit De Nieuwe Bijbelvertal-
ing, geschreven door Michiel de Zeeuw en gecomponeerd 
door Mar van der Veer. Cd: normaal voor € 12,50 nu voor 
€ 5,00!
Partituur: normaal voor € 8,50 nu voor € 2,50.
Pinksterboekje ‘Ontmoeting’
Deze uitgave heeft als ondertitel 50 mogelijkheden voor 
inspiratie en sluit aan bij het thema van de Bijbel10daagse 
en de nieuwe basiscursus Geloven, 7+ 1 ontmoetingen 
met God van de Protestantse Kerk Nederland. Het thema 
wordt belicht in gebeden, gedichten, liederen, korte over-
denkingen en prachtig beeldmateriaal. Het boekje is een 
toegankelijk, kleurrijk en aantrekkelijk ‘inspiratieboekje’ 
of  cadeauboekje voor vrijwilligers, gemeenteleden en bu-
itenkerkelijken. De bijdragen zijn van onder meer Susan 
Freytag, Tineke Huizinga, Rabbijn Soetendorp, Jeltje van 

Nieuwenhoven, Henk Vroom en Stef  Bos. Te bestellen: 
(023) 514 61 61 of  venv@bijbelgenootschap.nl  

Tien woorden onderweg KRO-presentator Leo Fijen 
maakte met benedictijn Anselm Grün een serie interviews 
over de eigentijdse betekenis van de tien geboden. Ze 
worden als tien beloften uitgelegd. Over deze benadering, 
aan de hand van beelden uit de serie en zijn ervaringen in 
de gesprekken met Anselm Grün spreekt Leo Fijen in het 
Ignatiushuis. Code: B 634. 
Datum: dinsdag 22 mei
Tijd: 19.30-22.00 uur Kosten: € 10,- Begeleiding: Leo Fijen 
en Fieke Klaver
Boek: A. Grün, De Tien Beloften, ISBN 90 259 5683 1

Kennismaken met 
Franciscus. Franciscus 
van Assisi: was dat niet 

die man die met vogels sprak en wolven temde?
Dat deed hij, maar hij was meer: een dertiende-eeuwse 

heilige, de stichter van een 
wereldwijde beweging, 
een originele geest wiens 
gedachtengoed mensen 
geïnspireerd én verdeeld 
heeft. Dat was de reden 
dat er meteen na zijn dood 
in 1226 op heel verschil-
lende manieren over hem 
geschreven werd en dat 
in 1266 bepaald werd dat 
al die verhalen vernietigd 
moesten worden omdat er 
nu één offi ciële versie van 
zijn leven was.
De verschijning van een 

nieuwe vertaling van twee van de oude levensbeschrijvin-
gen is aanleiding om op deze avond stil te staan bij deze 
verschillende interpretaties: kunnen we de ware Franciscus 
leren kennen, en hoe dan?
Datum: woensdag 23 mei bij La Verna   
Tijd: 20.00 uur - 22.00 uur  Prijs: € 8,50
Bel met: 020- 346 75 30

Regionieuws ● AGENDA

Cuypersgenootschap om het gebouw de status van 
gemeentelijk monument te geven. Binnenkort wordt ook de 
Don Boscokerk in Alkmaar op bijna dezelfde wijze gesloopt, 
zo meldt de TFTK: ook daar bleef een verzoek tot toekenning 
van gemeentelijke monumentenstatus onbeantwoord.

„De indruk moet niet ontstaan dat problemen rond afgestoten 
kerkgebouwen door dieven in de nacht opgelost kunnen 
worden. De Task Force wil zich niet uitspreken over de 
schuldvraag rond de branden, maar vraagt de politie en 

politiek verantwoordelijke gemeentevertegenwoordigers 
om onderzoek in te stellen naar branden, onzorgvuldige 
procedures en onverwachts snelle sloop van kerkgebouwen.

=========================================
Magda Looij van het Cuypersgenootschap, voor het behoud 
van 19de en 20de-eeuwse architectuur, merkt op dat veel 
gebouwen die nog nét geen vijftig jaar oud zijn, met sloop 
bedreigd worden. Pas als een gebouw ouder is dan een 
halve eeuw, kan het de monumentenstatus verkrijgen
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