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Aanvang zondagsviering 10:30uur

Voorgangers
  9 sept Rob Gijbels
16 sept Frans Gerritsma
23 sept Diana Vernooij
30 sept Henk Kemper
  7 okt   Marina Slot
14 okt   Gastvoorganger Catrinus Mak
21 okt   Maruja Bredie

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

Kindernevenvieringen
● Zondag 9 Sep ● 7 Okt ● 21 Okt 
  
Duif agenda
● 30 september Duif viering in de Amtel-
kerk ivm. met verhuur van de Duif
● 16 Sept. Geen kindernevenviering

Het GroeneLichtSinds
  1  1974

Mo(nu)ment voor de Duif
Ik kan me nog goed heugen dat ik een stukje schreef  voor de zomervakantie, 
u allemaal een fantastische vakantie toewenste… en nu zitten we al weer een 
beetje tegen de herfst aan te hikken! De scholen zijn weer begonnen en ons 
bruine velletje is al weer aan het verbleken.

Misschien zit er nog wat mooi weer voor ons in het verschiet, maar de zomer 
was geen hoogtepunt en mijn trendy ventilator, die verleden jaar overuren 

draaide, staat zielig op de piano te wachten op betere tijden. Nou ja, wie weet 
heeft El Nino nog iets voor ons in petto en wordt wellicht Oktober net zo heet 
als April… Ik laat m’n ventilator nog maar even staan.

Dat neemt niet weg dat jullie allemaal natuurlijk weer bruisen van de energie 
en zin hebben in een nieuw Duif  seizoen! We gaan goed van start met het 
MONUMENTEN weekend, een prachtige gelegenheid om onze Duif  twee 
volle dagen in het zonnetje te zetten. Verder staat het 150 jarig bestaan van de 
Duif  voor de deur en 2008 zal bol staan van allerlei activiteiten.
De voorgangers doen inspiratie op, de koorleden schrapen de keel, de concerten 
worden weer gepland, kortom… er is werk aan de winkel! Ook voor u.

Zoals toegelicht in de VA van 02 september heeft het bestuur een enquête 
bedacht. Wij willen u allemaal vragen deze zo uitvoerig mogelijk in te vullen. 
Probeert u alstublieft de vragen zo breed mogelijk toe te lichten…Wij als 
bestuur vinden het enorm belangrijk te weten wat er bij u leeft, uw ideeën, 
verbeterpunten, suggesties of  wat dan ook zijn van harte welkom! De enquête 
vindt u als bijlage bij deze editie van Het Groene Licht.

Laten we er met z’n allen weer een prachtig en inspirerend Duif  seizoen van 
maken!
● Hans Ernens  

Wat is zo aantrekkelijk aan Florida?
Amerika is mijn geboorteland. Door mijn huwelijk krijg ik een Nederlands 
paspoort naast mijn Amerikaans paspoort. Met het overlijden van mijn man 
en na mijn pensionering, kwam voor mij een 
zeer groote heroriëntatie over wat ik wilde en 
wat ik kon doen met de rest van mijn leven. 
Na ongeveer zeven jaar weduwe en drie jaar 
gepensioneerd te zijn, heb ik de stap gewaagd 
om te remigreren naar de VS.

Het referentie kader voor zo een beslissing 
is anders voor mij dan voor een geboren 

en getogen Amsterdammer die een heel leven 
in Amsterdam heeft geleeft. Ik ben geboren 
in de VS, studeerde in Canada, getrouwd, voor 
35 jaar met een Nederlander, en woonde 44 jaar in Nederland: in Amstelveen, 
Rotterdam, Amsterdam-Noord, Abcoude, Harmelen en  Ü Lees verder op pag.6
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Duif Concert
7 oktober 2007 
12:00 -12:45 uur

Philharmonisch 
gemengd koor 
Hagacantare
olv. René Verhoeff
● Zie info op Duif siteEn verder in dit nummer: Leven van religies 2 | In memoriam Jos Brink 3 | Leven met 

Cystic Fibrosis 4 | 40 jaar vechten voor vrede 5 | BR!NK 6 | Condoleances 7 | Agenda 8 |

Dominicuskerk
9 september 2007 
15:00 uur

NH Jeugdorkest
olv. Bas Pollard
Werken van ● Bach ● Stravinsky 
● Micháns ● Prokofi ev

 Stravinsky 
 Prokofi ev

 Stravinsky 

Margaret Hershey



Verjaardagen
17 sept  Nicole van Eyk
23 sept Frans Lohman
          Ineke Schoon
28 sept Regien Boysen
29 sept Sabine Christiaans
  1 okt Willemijn Kanters
  2 okt Cees Blaauw
   Marc Jorritsma
4 okt Freek van der Marck
7 okt Hans Emens
9 okt Ciske Wink

13 okt Alet Aalders
14 okt Jose Schets

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 wel-
kom, 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 wordt u postabonnee.

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 (7)

Zuivere Islam
De “zuivere islam”, dat klinkt in deze tijd meteen griezelig in je oren. Omdat 
mensen als Wilders denken dat de échte islam fundamentalistisch is en 
gematigde islam niet bestaat – zal de zuivere islam wel helemaal gewelddadig 
zijn. Maar er zijn mensen die daar anders over denken. 

Ik ben lid van Al Nisa, een stichting van Nederlandse moslimvrouwen. Over het hele land zijn 
er vrouwengroepen met bijeenkomsten. Maandelijks krijg ik een tijdschrift, 

en mijn activiteiten voor Al Nisa bestaan voornamelijk uit het lezen van het 
tijdschrift. Mijn verhouding met de islam is er een van interesse maar ook van 
verbazing en vervreemding. Omdat me zoveel vreemd is en soms ook tegen de 
borst stuit, probeer ik niet te oordelen maar vooral veel te lezen en te luisteren. 
Zo lees ik ook over de zoektocht van jongeren naar de ‘zuiver islam’. Ik kende 
een jonge Turkse vrouw die studeert, getrouwd is, haar eigen huishouden doet, 
haar niet Nederlands sprekende moeder overal mee naar toe neemt, en daarnaast 
is ze heel actief  in Islam & Dialoog. Ze is streng gesluierd, niet echt spraakzaam 
maar organiseert wel veel ontmoetingen en contacten. Zij is, net als veel andere 
jongeren, op zoek naar de “zuivere islam”. 
Valse profeten, valse religie – iedere godsdienst kent perioden en stromingen 
die valse profeten of  valse kanten van de religie aanwijst – en aanspraak maakt 
op de echte, de ware, de zuivere religie. In onze eigen bijbel kennen we de 
verhalen van Noach, Lot, Mozes en de uittocht van de vleespotten van Egypte 
– ja ook het hele verhaal van Abraham is een zoektocht naar de ware religie. En 
het Nieuwe Testament: Jezus verzette zich tegen valse vormen van religie. 
Veel jongeren zoeken de ‘zuivere islam’. Met zuivere islam bedoelen ze dan niet 
een radicale islam maar de islam zoals die ooit bedoeld was door Mohammed, 
voordat cultuur er invloed op kreeg. Ze proberen religie en cultuur van elkaar 
te scheiden, de voorschriften van hun ouders en imams staan ter discussie. Hun 
identiteit zoeken ze in authenticiteit en autonomie. Dat wil zeggen: veel jongeren 
zoeken een zuivere islam, omdat ze een poging doen om trouw te zijn aan hun 
eigen ik. De wijze van bestaan moet een weerspiegeling zijn van hun ‘echte’ 
identiteit en natuur. Ze volgen dus geen leefregels omdat de imams dat zeggen, 
of  omdat het zo hoort – maar omdat ze dat zelf  zo willen en voelen. 
Bij meiden is er iets moois aan de hand. Meiden streven naar een meer 
gelijkwaardige positie. Dat doen ze niet door zich te verzetten tegen de islam 
of  tegen de Nederlandse samenleving. Ze zetten de ‘zuivere islam’ in om te 
gebruiken tegen jongens die zich in hun ogen respectloos en niet-islamitisch 
gedragen. Ze zoeken naar een islam los van de culturele gewoonten van hun 
ouders. De zuivere islam stimuleert in hun ogen een gelijkwaardige positie 
van mannen en vrouwen. Juist omdat meisjes meer op hun gedrag en uiterlijk 
worden aangesproken, willen ze weten hoe het ‘echt’ zit. 
Meisjes keuren de criminele activiteiten van jongens af  en willen dat de jongens 
zich ook aan de normen van de islam houden. Natuurlijk, zij zullen als maagd 
het huwelijk ingaan – maar ze eisen dat van hun mannen ook. Dat jongens geen 
maagd meer hoeven te zijn noemen ze ‘cultuur’. Ze erkennen dat de islam vraagt 
om het dragen van de hoofddoek, maar stellen tegelijk dat het een keuze is die 
uit het hart moet komen. Volgens de zuivere islam kan het niet worden opgelegd 
door anderen. Islam biedt hen rust. Allerlei culturele gebruiken zoals die van 
hun ouders schuiven ze opzij. De islam is voor hen tegelijk een goede moslim 
zijn in de Nederlandse samenleving en ‘jezelf  zijn’

● http://www.alnisa.nl ● http://.martijn.religionresearch.org

Diana Vernooij
Diana Vernooij is een van de tien jaarlijks gekozen voorgangers in De Duif
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In Memoriam Jos Brink
Tijdens de vakantieweken, menig Duifl id was nog ‘en route’, bereikte ons het 
vreselijke nieuws van het overlijden van Jos Brink. Een oneerlijke strijd heeft 
hij moeten strijden. Een strijd die hij na korte tijd verloor. Daarover is al veel 
gezegd en geschreven. 

In Jos verliest de Duifgemeenschap een bijzonder mens met veel talenten. 
Talenten die hij op alle mogelijke manieren aanwendde voor de Duif  en haar 

bewoners. Het is goed om op deze plaats stil te staan bij wat we hebben verloren 
in het overlijden van Jos, maar wat we ons tegelijkertijd als rijkdom zullen blijven 
herinneren. 
In de Duif geloven we dat het leven niet eindigt bij de dood. Hoe het leven dan 
verdergaat, dat weten we niet. “Niemand keerde ooit terug om ons van God te 
groeten.” We geloven ook dat iemand die gestorven is voor ons niet echt dood is 
als we haar of  hem tenminste levend houden in onze herinnering. Over iemand 
verhalen en niet over hem zwijgen is belangrijk !
Dat geldt zeker voor de persoon die Jos was. We zullen zijn aandacht, zijn 
attentie, zijn echte interesse in ieder van ons missen. Zijn hand die troostte. De 
hand die zo liefdevol langs iemands wang kon “vegen” als hij brood en wijn 
deelde en er iemand langskwam die dit troostrijke gebaar nodig had. We zullen 
zijn troostende blik missen. Zijn troostende antwoorden die hij kon geven aan 
mensen die echt verdriet ervoeren of  diep in de put zaten.
We zullen zijn schaterlach missen die klonk als er eens iets mis ging tijdens een 
dienst. Of  als iemand zich versprak waardoor de bedoelde tekst echt anders 
werd. Gek van het lachen heb ik hem zien worden toen één van de voorgangers 
ooit zong “en niemand valt of  hij valt uit uw handen” waar dat natuurlijk moest uit uw handen” waar dat natuurlijk moest uit
zijn: “en niemand valt of  hij valt in uw handen.” Jos rolde bijna letterlijk van zijn 
stoel.
Zijn plagende opmerkingen in de liturgievergaderingen zullen we missen. Maar 
ook en vooral zullen we die vriendschappelijkheid missen die Jos in de Duif  ten 
toon kon spreiden. Uit het zicht van camera’s en papperazzi. Zonder geklik van 
lenzen en starende mensen. In de Duif  was Jos helemaal zichzelf. Naast thuis 
de enige plek waar hij zichzelf  kon zijn en niet anders was dan anderen. Een 
plaats waar hij ook zijn eigen zorgen kon neerleggen. Zijn overpeinzingen en 
zijn afwegingen. Gedachten die hij deelde met mensen die hij een beetje zijn 
familie noemde. Ja, Jos had een heel sterke band met velen van ons. Onder het 
motto: je kunt je familie kiezen verklaarden hij en ik elkaar tot broer. Die band 
gaat nooit voorbij.
Als ik Jos een beetje ken, en ik denk dat dit zo is, dan ben ik er van overtuigd 
dat hij niet zou willen dat we al te lang zouden stilstaan bij de droefenis. Liever 
zou hij zien dat we ons hem blijven herinneren als de man die ons inspireerde 
en die ons, zoals hij dat zelf  zo graag uitdrukte “een spijkertje aanbood om onze 
jas met zorgen aan op te hangen om daarna de week weer door te komen.” De 
handen uit de mouwen; hup, er tegenaan ! Je kúnt het en het is niet moeilijk.
Om liefde gaan wij een leven. Jos heeft tijdens zijn leven onder ons heel veel 
liefde gegeven. Hopelijk ook ontvangen. De enorme belangstelling op de dag 
van de begrafenis maakt duidelijk dat velen hem missen. In de jaren 80 kwam 
hij in de Duif  terecht en vrijwel meteen liet hij mij weten: “hier ga ik nooit meer 
weg.” Helaas is nu toch, te vroeg en te snel, de tijd voor afscheid aangebroken. 
Maar uit het oog houdt niet in uit het hart.
Jos volgde als grote voorbeeld de Man van Nazareth. Legde ons uit dat we dat 
allemaal kunnen, als we maar willen. Hij probeerde oprecht Jezus’ idealen in de 
praktijk te brengen. Jos’ vertrouwde gestalte zal niet meer verschijnen in de Duif, 
zijn warme stem niet meer klinken. Rest ons een mooi voornemen: een goed 
voorbeeld doet goed volgen. 
Rust zacht lieve, lieve Jos.

● Henk Kemper

Jos…
Jeugdige man met fonkelende ogen,
Die het ouder worden 

altijd heeft bedrogen,

Met je talent als eeuwig groeiende rente,
Je onbehouwenheid 

als een veulen in de lente,

Dol op aandacht 
en mensen om zich heen,

Artiest van top tot teen,

Maar ook al was je als artiest 
nog zo populair,

En deed je je programma’s 
en shows met alle fl air,

Wij waren vooral gesteld op je 
als Duif  weet je,

Ook al was je 
lekker eigenwijs een beetje,

Jij was het die ons als Duif  inspireerde,
En de mensen met je warmte verteerde,

Want ook al gaf  je ooit een zoen 
aan onze toenmalige Koningin,

Jij gaf  de Duif  
wat status in zekere zin,

Jij was ons boegbeeld in al die jaren,
En een inspirator voor vele Duifparen,

Met je warme stem 
en je ondeugende kop…

En nu opeens “ is de koek op”…

Zoveel mooie woorden 
al gezegd en gezongen,

Zoveel tranen al geuit of  bedwongen,

Respect, liefde of  bewondering,
Maar zeker een gemis 

in onze Duifkring.

● Hans Ernens.
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Afscheid van directeur 
Stadsherstel
Met groot genoegen kijk ik terug op 
het afscheid, dat mij als directeur  van 
Stadsherstel Amsterdam NV ten deel 
is gevallen. De vele verassingen en 
blijken van waardering die ik daarbij 
heb mogen ervaren, hebben mij 
goed gedaan: zij vertolken de goede 
samenwerking, die ik in de loop der 
jaren met velen van u heb mogen 
opbouwen. Ook zijn er velen van 
u ingegaan op de suggesties om 
ter gelegenheid van mijn afscheid 
een geldbedrag over te maken 
voor ontwikkelingshulp op het 
eiland Lembata in Indonesie, waar 
mijn Heeroom vlak na de Tweede 
Wereldoorlog heeft gewerkt. In totaal 
kwam ruim 8300 euro binnen. Ik 
bedank u, ook namens mijn vrouw, 
allerhartelijkst voor alles.

Mijn vast dienstverband  met 
Stadsherstel Amsterdam NV is tot 
een einde gekomen. Met voldoening 
zie ik daarop terug. Maar ik vermoed, 
dat ik velen van u in de komende tijd 
nog wel eens zal ontmoeten, omdat 
ik onder andere op het gebied van 
de monumentenzorg actief hoop te 
blijven.
Ik groet u allen zeer,
● Wim Eggenkamp

Leven met Cystic Fibrosis
Zoals eerder in het HGL vermeld, is op 11 juni 2007 onze zoon Jacob 
geboren. Na een ogenschijnlijk goede start begon Jacob na een paar weken af  
te vallen en belandde hij in het VU Ziekenhuis. Daar is de diagnose Cystic 
Fibrosis (CF) oftewel taaislijmziekte gesteld. Omdat niet iedereen zal weten 
wat dit inhoudt, vertel ik in onderstaande wat meer over deze ziekte.
CF is een aangeboren aandoening die (vooralsnog) niet te genezen is. De 
aandoening is blijvend, waarbij tijdens het verloop van de ziekte de klachten 
over het algemeen steeds ernstiger worden. Dit leidt meestal tot een beperkte 
levensverwachting. Momenteel is de gemiddelde levensverwachting 35 tot 40 jaar. 
Naar schatting lijden er in Nederland 1300 mensen aan de ziekte. Dit lijkt weinig, 
maar CF is daarmee een van de meest voorkomende erfelijke aandoeningen met 
een beperkte levensverwachting onder het blanke ras.

Overerfelijk
Eén op de tweeëndertig mensen in Nederland is drager van het defecte ‘CF-gen’; 
dit betekent ongeveer 500.000 Nederlanders. Dragers zijn niet ziek en zijn van 
buitenaf  niet herkenbaar. Als twee dragers samen een kind krijgen, heeft het 
kind 25% kans dat het CF heeft, 50% kans dat het drager is, en 25% kans dat het 
helemaal niets meekrijgt. Onze Jacob heeft dus de pech dat én zijn beide ouders 
drager blijken te zijn én dat hij de ziekte gekregen heeft.

Slijm
Wat is CF nu precies? Ieder mens heeft op verschillende plaatsen in het lichaam 
kliertjes zitten die vocht afscheiden. Dit vocht wordt ook wel slijm genoemd. 
Slijm zorgt er onder andere voor dat afvalstoffen in het lichaam – bijvoorbeeld 
bacteriën die worden ingeademd – worden afgevoerd. Tevens zorgt het ervoor 
dat vetverteringsstoffen (enzymen) van de alvleesklier naar de dunne darm 
worden getransporteerd. Bij mensen met CF is het slijm dat deze kliertjes 
afscheiden uitzonderlijk taai, waardoor het zijn functies onvoldoende kan 
vervullen. Als gevolg daarvan ontstaan slijmophopingen in de diverse organen. 
Deze slijmophopingen leiden tot infecties in de longen en verstoppingen van 
de afvoergangen in de alvleesklier en lever. Dit resulteert in littekenvorming en 
daarmee samenhangend een voortschrijdend functieverlies van deze organen. 
Het functieverlies van de longen leidt uiteindelijk tot de dood.

Positief
Jacob heeft gelukkig ook mazzel in zijn jonge leventje. De CF beperkt zich in 
zijn geval namelijk tot nu toe tot de alvleesklier en de darmen. Zolang hij voor 
elke voeding keurig zijn medicijnen slikt, wordt het eten goed opgenomen, 
afgebroken en verteerd. Aanvullend krijgt hij elke dag een vitaminepreparaat en 
wordt zijn voeding calorierijker gemaakt met extra vetten en eiwitten. Jacob is 
op deze manier in staat om goed te groeien en om een goede weerstand op te 
bouwen.
Helaas is het onvermijdelijk dat de CF zich uiteindelijk ook in Jacobs longen 
gaat openbaren. Door zijn longen in goede conditie te houden kan dit moment 
mogelijk lang worden uitgesteld. Het is dan ook letterlijk van levensbelang 
dat Jacob veel gaat sporten/bewegen om een goed uithoudingsvermogen op 
te bouwen en om het slijm in zijn longen los te houden. Bacteriën nestelen 
zich namelijk minder makkelijk in loszittend slijm. Verder moet hij proberen te 
voorkomen om bacteriën in zich te krijgen. Dit betekent dat hij bijvoorbeeld 
verkoude mensen op afstand moet houden en dat hij het eerste jaar niet naar een 
kinderdagverblijf  gaat. Uiteraard zijn infecties onvermijdelijk, wat zal resulteren 
in geregeld een heftige antibioticakuur.  Ü

Een Duif bij Smartkidz

Joachim van der Marck  is op 
19 september 2007  te zien op 
Nederland 3 van 17:45 - 18:00 uur. 
Joachim neemt deel aan een 
kennisquiz voor basisschool scholieren 
(op het moment van opname was 
Joachim nog leerling in groep 8).



Ü

Meer informatie over CF
Uiteraard is er nog veel meer te vertellen over CF en over Jacobs situatie. Voor 
wie meer over de ziekte wil weten, is de website van de Nederlandse Cystic 
Fibrosis Stichting een aanrader: www.ncfs.nl. Op deze website is veel informatie 
en nieuws te vinden, ook over helaas veel ernstigere situaties dan die van Jacob. 
Tevens is er natuurlijk de mogelijkheid om donateur te worden. En voor wat 
Jacob betreft, voor of  na de dienst kunnen jullie uiteraard altijd bij ons – zijn 
trotse ouders – terecht. Of  mailen naar Jacob: Jacob@alineamedia.nl.

● Fjodor en Dorien Gransjean-Eldering

Vredesweek 2007
zaterdag 15 t/m zondag 23 september 2007

40 jaar Vechten voor Vrede
Een grote openingsmanifestatie onder leiding van Jacobine Geel met bijdragen 
van Jan Pronk en Bisschop Van Luyn en een spectaculair festival ‘Planet 
Peace’ op de internationale dag van de vrede met medewerking van politici, 
kunstenaars, musici en vredesactivisten. Zomaar twee hoogtepunten uit de 
Vredesweek 2007 die plaatsvindt van zaterdag 15 tot en met zondag 23 
september. De week markeert veertig jaar vredeswerk in parochies en gemeenten 
en roept organisaties en individuen op met initiatieven te komen die aansluiten 
op het motto ‘Vechten voor vrede’. 

www.vredesweek.nl Een centrale rol in de voorbereiding speelt deze website 
van IKV Pax Christi op www.vredesweek.nl. Naast een informatief  medium 
met allerlei programmaonderdelen en activiteiten, is de site ook een interactief  
podium, waarop lokale groepen de eigen activiteiten kunnen invoeren, vragen 
kunnen stellen of  bestellingen kunnen doen. Maar het is ook mogelijk 
verschillende werkvormen te downloaden van de site voor de invulling van het 
eigen lokale programma. 
Verder bevat de site ook een winkel met pr-materiaal als ansichtkaarten plus 
posters met gedichten over vrede. En een expositieruimte waar de gedichten te 
zien zullen zijn. Via het forum tenslotte kan iedereen reageren op het thema van 
dit jaar, ‘vechten voor vrede’. 

Landelijke programmahoogtepunten Op zaterdag 15 september vindt 
van 13.00 tot 18.00 uur in Utrecht de openingsmanifestatie plaats van de 
landelijke Vredesweek: Vechten voor vrede. Met o.a.: presentatie van het 
samenwerkingsverband IKV Pax Christi; debat over Vechten voor Vrede; 
aandacht voor Vredesmissies; het geluid van vredesvoorvechters; de 
gedichtenwedstrijd ‘Verzen voor vrede’; een vredescarrousel en nog veel meer... 
U kunt zich hiervoor opgeven via het contactformulier. 

Het spectaculaire festival Planet Peace doet dit jaar Utrecht aan. Op de 
internationale dag van de vrede 21 september gaan politici, kunstenaars, 
muzikanten en jongeren op zoek naar de mogelijkheden en de barrières voor 
een vreedzame en rechtvaardige wereld. Het People Building Peace Netwerk 
waar IKV Pax Christi deel van uit maakt heeft voor die dag een verrassend 
programma opgesteld rondom het thema Vechten voor vrede. 
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Oproep
De redactie is bezig met de voor be-
reiding van een nieuwe rubriek Reis-
verhalen. Heb jij ook een “Bijzondere 
reis” meegemaakt en wil je die ervaring 
delen met anderen? 
Stuur je verhaal dan naar de redactie 
van het Groene Licht.

The PP&P-Club
Aan het begin van het nieuwe 
Duifseizoen lijkt het mij goed iets te 
schrijven over het ‘koek-bak’ gebeuren. 
Afgelopen jaar bleek hoe belangrijk 
het “Kaffee und Kuchen” ritueel voor 
Duivers inmiddels is geworden. 
Cakes, quiches, wafels, muffi ns en 
taarten werden kritisch geproefd en 
beoordeeld. Een groeiende groep 
mensen (ja, nog steeds voornamelijk 
vrouwen) bleek bereid zich op het 
‘hanteren van mixer en oven’ te 
willen storten. Steeds meer echte 
banketbakkers-talenten meldden zich 
aan en maakten de verrukkelijkste 
culinair hoogstaande creaties. En als 
er dan eens één keertje geen lekkers 
bleek te zijn, was het huis te klein… 
Niets verbaasde mij dan ook meer 
toen deze actieve en vrijgevige ploeg 
mensen (de ingrediënten worden door 
de bakkers niet gedeclareerd maar 
geschonken) plotseling in een ‘Mina-
bak-graag-college’ werden omgedoopt. 
Het blijkt dus belangrijk om zélf 
een passende naam te verzinnen. 
Meteen bedacht ik het Genootschap 
Van Oven Specialisten, kortweg: 
Genootschap VOS, maar dat zou vast 
op onduidelijkheden gaan stuiten.  
En om ‘mijn’ groepje toch op het juiste 
nivo te krijgen zou de VIP-club voor 
Duifbakkers ook niet slecht zijn. Wie 
wilt daar nou niet lid van zijn?
Maar uiteindelijk hoop ik dat iedereen 
zich kan vinden in de ietwat Lillyaanse 
naam: 
de PP&P Club: The Pigeons Pie & 
Pastry Club.
Wil jij ook toetreden tot dit exclusieve 
genootschap? Meld je dan aan bij 
Hortense Ghijs of ondergetekende. 
● Sabine Christiaans



W at valt er nog te zeggen of  te schrijven na alle woorden 
die al over Jos gesproken en geschreven zijn. Wij zijn allen 
diep geschokt en we verliezen een vriend en loyale en 
betrokken Duif. Dat is al erg genoeg . Maar de dag van zijn 
overlijden wordt al meteen duidelijk dat voor vele Duiven 
naast verdriet onmiddellijk ruimte gemaakt moet worden 
voor hele praktische zaken die in groten getale op ons 
afkomen.

De dienst van zondag komt in het teken te 
staan van het afscheid van Jos. De pers wil 
heel graag de ‘andere’ kant van Jos belichten. 
De afscheidsviering in De Duif  moet worden 
voorbereidt en dat gaat heus anders dan bij 
iedere Duif  waarvan wij tot op heden afscheid 
hebben moeten nemen. De website moet 
dagelijks worden aangepast om aan alle vragen 
van mensen in het land te kunnen voldoen. Er wordt 
een condoleance register geopend waar veel gebruik van 
wordt gemaakt. Er is veelvuldig overleg met iedereen die 
betrokken is bij het afscheid. De week gaat voorbij en de 
dag van zijn begrafenis is achter de rug. Het is allemaal 
gegaan zoals we hadden gehoopt. 

Naast het verdriet heb ik deze dagen weer eens ervaren 
waarom ik mij verbonden wil voelen met De Duif. Wat ben 
ik ongelofelijk trots op ons dat wij in staat zijn gebleken 
met alle energie en kracht die in ons is, te doen wat er 
nodig is om één van ons de laatste eer te bewijzen die hij 
zo verdiende. Iedereen heeft gedaan waar hij of  zij goed in 
is. Wij hebben als één gemeenschap iets uitgestraald waar 
anderen door geraakt zijn. Wat voor ons zo vanzelfsprekend 

is, blijkt voor buitenstaanders een openbaring. Laten we ons 
daar bewust van zijn. Er zijn veel complimenten uitgedeeld 
door bekend en onbekend Nederland, maar het grootste 
compliment kunnen wij geven aan elkaar. 
Onderaan de kolom van Jos in Het Groene Licht stond 
altijd;
Jos Brink is één van de 10 gekozen voorgangers in De Duif  
en heeft iets met schrijven en theater maken, deze volgorde 
is willekeurig. Af  en toe is Jos ook op de televisie te zien, 

en dan vaak in een rol als ambassadeur van De 
Duif.

Dankzij die rol als ambassadeur kent heel 
Nederland nu de ‘andere’ kant van Jos. En 
zijn laatste rol heeft er voor gezorgd dat de 
gemeenschap en De Duif  goed op de kaart 
zijn gezet. Jos had zich geen betere productie 

kunnen wensen en wat zou hij trots geweest zijn op het 
resultaat.

Het maakt het verdriet en gemis er niet minder om, maar 
dit is wel wat Jos heeft gewild, de mensen raken met de 
liefdevolle aanwezigheid van God. En een sterk gevoel van 
verbondenheid en solidariteit met elkaar te weeg brengen.

Waar ons leven weer een beetje een normale wending 
begint te krijgen zijn er mensen dicht om ons heen waar de 
keiharde realiteit nu pas echt begint binnen te komen.
Jos, wat zullen we je missen.

● Hedwig Buren

Wat valt er nog te zeggen
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Vervolg van pag.1 Ü momenteel weer in Amsterdam.

Het wonen in Florida is anders wonen dan in Nederland, 
maar tegelijkertijd ook weer niet. Het weer is - voor mij 
- aangenamer en het levensonderhoud is er goedkoper.  
20% Van de bevolking is er gepensioneerd. De meesten 
zijn naar Florida gekomen nadat zij ophielden met werken, 
de familie en vrienden achterlatend. Voor mensen in mijn 
levensfase is de samenleving daardoor beter georganiseerd 
dan in vele andere plaatsen. De mensen ervaren wat ik 
noem een tweede pubertijd, want ze moeten nieuwen 
vrienden zoeken en oude en nieuwe dingen doen in een 
hele nieuwe omgeving. 
Het maakt weinig verschil of  ik mijn huidige bezigheden 
in Amsterdam of  in Florida uitoefen. De mensen zijn toch 
ook echte mensen in Florida.

Waarschijnlijk, als je je moederland en moedertaal verlaat 
om in een andere land te leven (VS naar Nederland), houd 
je een perspecitief  op je relatie tot de samenleving die je 
adopteert, die anders is dan die tot je oorspronkelijke. Dit 
geeft je een groot relateverend vermogen over jezelf  en je 
omgeving. Zeker wanneer je geen kinderen heb, zoals ik. Ik 

ben geen stakeholder in de Nederlandse samenleving  zoals 
de meeste Nederlanders van mijn leeftijd wel zijn. 

Als we aanemen dat alle overige zaken, hierboven niet 
expliciet gemeld, niet wezenlijk verschillend zijn tussen de 
VS en Nederland (‘all other things being equal’) en dit is 
ongeveer waar in mijn geval, dan is Florida waarschijnlijk 
de plaats die mij de meeste uitdagingen en levensruimte zal 
geven voor de toekomst.

Ik moet zeggen dat ik wel pessimistish begin te worden 
over het vinden van een kerk-gemeenschap in Florida 
waar ik me thuis zal voelen. Ik bezocht een humanistisch 
samenzijn - ik ben geen humanist - en alhoewel de ‘dienst’ 
intellectueel gezien mij uitdaagde, was het geen aangename 
viering voor mij. De echte kerken in Florida zijn zo 
overtuigd van hun gelijk, in alles wat ze prediken. Dit is 
niet het soort omgeving waar ik mij thuisvoel.
Bij De Duif  wordt ‘samen op weg’ waar maakt.  De Duiven 
geven respect en ruimte aan iedere gelovige om hun eigen 
weg te vinden binnen het samen op weg zijn.

● Margaret Hershey
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Condoleances 
Een bloemlezing uit de ontvangen condoleances die wij 
ontvingen bij het overlijden van Jos Brink.
• De Dominicusgemeente betuigt van harte haar mede-

leven bij het overlijden van jullie geliefde pastor Jos 
Brink. Namens de Beleidsraad - 

Gabrielle van Zaalen, voorzitter; Riet Nouwens, secretaris
• Beste Vrienden van De Duif, het overlijden van 

Jos Brink als TV-presentator is in Vlaanderen 
niet onopgemerkt gebleven. Er werd over hem 
uitvoerig bericht op TV en in de pers. Als één van 
de voorgangers van de Duifgemeenschap is dit 
voor jullie een zwaar verlies en wij houden eraan als 
zustergemeenschap jullie onze christelijke deelneming 
aan te bieden. Met vriendelijke groeten vanwege heel 
de Vleugel uit Antwerpen. 

Harry Harding
• Jos,

Bedankt, bedankt, bedankt. Je was een groots man, 
een groot artiest, maar vooral een spontaan en lief-
hebbend mens. Het was een zware dag, een dag met 
mixed emotions. De zon begint nu door te breken, 
een teken dat onze lieve Heer jou heeft opgenomen. 
Jos, je laat een leegte achter zowel naar alle mensen 
die je lief  hadden, waardeerden, maar vooral richting 
Frank en je zoon. Je hebt alles gegeven wat je kon 
geven. Rust zacht lieve vriend, je aardse taak zit 
erop, laat het vuurwerk boven maar beginnen met je 
grappen, grollen, maar vooral je puurheid die je altijd 
uitstraalde.
Jos, ik zal je nooit vergeten net als zovelen. Jos, 
bedankt voor al het moois wat je achterliet en waarvan 
wij met zijn allen nog van kunnen genieten en over 
na kunnen praten. Wedden dat je een ereplaats in de 
hemel krijgt???  Vaarwel lieve vriend,

Ger
• Een groot gapend gat op ons mooie plekje in de stad. 

De lamp in je werkkamer op de gracht zal nooit meer 
als laatste uitgaan. Het licht dat je zelf  uitstraalde, zal 
tot in lengte van dagen de harten van velen blijven 
verwarmen! Ik wens Frank, je familie, vrienden van 
de Duif  en de velen die het gemis zullen voelen, veel 
sterkte toe.  Rust zacht lieve Jos

Rob Smits, Amsterdam
• ...Hoe hard en wreed kan ziekte zijn bij een 

begenadigd iemand... tot mijn verdriet is Jos niet 
overeind kunnen blijven tegenover de dood... had 
nog gehoopt hem minstens in de Duif  tegen te 
komen... het mag niet zo zijn... Beste mede-duiven 
en meegevlogen duiven, wij wensen jullie heel veel 
rust en waardigheid toe bij het media-circus dat zal 
losbreken... heel veel sterkte bij het voelen van het 
gemis... en heel veel troost en warmte bij elkaar...
Jos is niet alleen voor de Duif  een trouwe metgezel 
geweest... Zijn geest heeft heel wat wijsheid op ons 
allen losgelaten, soms verpakt in een cryptische 
humoristische boodschap... soms een duif  in 
wolfskleren, maar vooral eerlijk voor zichzelf...        

een nobele en worstelende man... mogen hij en wij 
allen daarin rust vinden...   
Xavier Mallens en clan

• Lieve Jos, bedankt, je was en blijft een geestelijke 
inspiratiebron voor onze kinderen en kleindochters, 
alle vier door jou gedoopt. We wensen je goede reis 
en een behouden aankomst.  

Jan en Henny Wilderom. 
• Lieve Marina, ik hoorde en las van het overlijden van 

Jos. Het is voor jullie gemeenschap een groot verlies, 
deze bijzondere man te moeten missen. Ik hoop en 
wens dat zijn bijdrage aan de vormgeving van de 
duifgemeenschap jullie kan dragen in deze en de 
toekomende tijd. Heel veel liefde en Gods kracht 

Ans Kremer  (harpiste)
• Aan de Duif, oecumenische basisgemeente in 

Amsterdam. Namens de BBN (Basisbeweging 
Nederland) ons hartelijk medeleven bij het verlies van 
Jos Brink, voorganger in jullie gemeente. Het gordijn 
is dicht, voorgoed. Een zingende brug daalt over de 
afgrond en zo keer jij in ons geheugen terug. 

Cees van der Steen.
• Beste Duifgemeenschap, wat intriest dat Jos Brink, 

bezielde voorganger en al jarenlange Duifganger, 
moest vertrekken naar de overkant, in onze menselijke 
ogen te jong, te vroeg. Hij wilde zelf  ook nog zo graag 
veel bieden. Zijn rouwpastoraat is wezenlijk geweest 
en zal het blijven voor veel mensen. Wat een groot 
verlies voor zijn partner en zoon. Maar ook voor de 
Duifgemeenschap. Omring elkaar goed. Blijf  spreken 
van die liefdevolle God, die - ik durf  er op wedden - 
Jos nu op handen draagt in die ruimte die pure Liefde 
is. Mijn oprechte deelneming aan jullie allen. Genegen,

Hilde Van Putten, De Vleugel, Antwerpen. 
• Beste Duiven, als oud voorganger van de Duif  

overviel me de plotselinge dood van Jos terwijl ik 
in Zuid Frankrijk zat. Een bericht dat er behoorlijk 
inhakt. Ik kwam woensdagavond laat terug en heb 
me tussen de mensen gevoegd bij Carré en op weg 
naar de DUIF. Terecht was de kerk vol en stonden de 
mensen ook nog buiten, het past precies bij Jos en bij 
de DUIF. Ik heb afscheid genomen van onze Jos bij de 
deur en ben thuis op AT5 gaan kijken. Indrukwekkend 
de mooie viering en de prachtige woorden die door 
de sprekers werden geuit, liefdevol, sereen en met vol 
respect voor Jos en de traditie van de DUIF. De zoen 
aan God van Harris deed me buitengewoon goed... 
daarmee kun je zowel Jos als de Duif  typeren; goed 
getroffen. Natuurlijk zal ik Frank nog persoonlijk 
spreken als alles wat luwt maar jullie wens ik vast veel 
sterkte met de verwerking van dit verlies. De Duif  
is een prachtige gemeenschap geworden en daaraan 
heeft Jos zijn steentje bijgedragen... en het was geen 
bouwen met puin maar met het beste materiaal dat de 
goede God voorhanden had. Vriendelijke groet,

Huub Verweij. 

Deze en vele andere lieve reacties zijn te vinden op:
www.xs4all.nl/~deduif/basisgem/liturgie/2007/b07josbrink.html
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• Lieddag Amsterdam, 24 november 2007
De eerstvolgende lieddag in de Amsterdamse Dominicus-
kerk (Spuistraat 12, ingang achterzijde) zal worden gehou-
den op 24 november 2007. 
Op het programma staan liederen waarvoor door de 
componisten een begeleiding voor andere instrumenten 
naast piano is geschreven: fl uit, hobo, klarinet, viool, orgel 
enzovoort, zoals onder andere de Missa Brevis van Tom 
Löwenthal (met viool), Klein Kerstoratorium, Wij waren 
kinderen en Staan in licht van Antoine Oomen.
Tijd: 10.30 uur tot 17.00 uur. Deelname € 15,00. 
(betaling aan de kerk); opgave noodzakelijk via 
leerhuis@leerhuisenliturgie.nl, of  tel. 020-6256940. 

• Nieuwe CD’s Dit voorjaar zijn twee nieuwe CD’s 
verschenen met liederen van oa. Huub Oosterhuis. In juni 
verscheen Mens te zijn op aarde (muziek Antoine Oomen) en Mens te zijn op aarde (muziek Antoine Oomen) en Mens te zijn op aarde
Het lied van de woorden (Tom Löwenthal). Het lied van de woorden (Tom Löwenthal). Het lied van de woorden
Als u de CD Mens te zijn op aarde nu al bestelt 
krijgt je € 1,50 korting, Stuur een email naar: 
bestellingen@leerhuisenliturgie.nl. Je ontvangt een bevesti-
ging.  
De CD Het lied van de woorden is een uitgave van de 
Stichting TLM Plus. Inlichtingen bij Mw. Tineke Teunen, 
c.g.teunen@worldonline.nl. 

• Op zondag 15 sept. is er ’s middags om 17 uur een 
Evensong in de Nicolaaskerk tov. het Centraal Station. 
Het koor “The Anglican Singers” zingt olv. Martin van 
Bleek zingt en met Patrick Hopper aan het orgel. 
Toegang is vrij.

• Om vrede Ontmoeting met moslimburen. La Verna is 
het Franciscaans ontmoetingscentrum in Amsterdam; zij 
organiseert een speciale dag. We leven in een multiculturele 
samenleving. Dat is tegenwoordig een werkelijkheid die 
voor veel mensen een gevoel van dreiging met zich mee 
brengt. Hoe bewaren 
we vrede met elkaar in 
deze heftigheid? Een 
vrede waarin mensen 
van verschillende culturele achtergronden als buren met 
elkaar omgaan? Osman Paköz, imam van de Aya Sofi a 
Moskee, spreekt hierover vanuit zijn eigen ervaring en 
zijn begrip van de Koran. Jan Hoeberichts vertelt over 
dit nabuurschap vanuit het perspectief  van Franciscus 
van Assisi. ‘s Middags verbinden we dat met onze eigen 
ervaringen en beelden met betrekking tot thema’s. 
Een dag georganiseerd in samenwerking met de Francis-
caanse Beweging.  
Datum: zaterdag 22 september 
Tijd: 10.30 uur - 16.00 uur  Prijs: € 15,-
Tel: 020 - 346 75 30  Fax: 020 - 346 75 31 - 
info@laverna.nl

• Alles in de wind, margreet 
blanken - een autobio-grafi sche 
monoloog
Na me jarenlang te hebben 
verscholen achter personages 
en de teksten van anderen, 
wordt het tijd om mezelf  eens 
tevoorschijn te laten komen. 
Maar wie is eigenlijk ‘mezelf ’?
Wanneer ben ik mezelf ? 
Wanneer speel ik? Wanneer 
speel ik mezelf ? Deze innerlijke 
ontdekkingsreis bracht - drijvend 

gehouden door een aangename dosis zelfspot - de volgende 
thema’s boven water: 
Maskers… Waarachtigheid… Je talent volgen… Gezien 
willen worden… Je bestaan verdienen… Zelfaanvaarding, 
of  het gebrek daaraan… Bindingsangst… Verlatingsangst… 
Alleenzijn… Verlangen naar heelheid… Zingeving… De 
ideale man… Pappa… en het kleine meisje dat ik ooit 
was…   
La Verna atum: woensdag 31 oktober
Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur   Prijs: € 10,-   
Tel: 020 - 346 75 30  Fax: 020 - 346 75 31
info@laverna.nl

• Interreligieuze Iftar-maaltijd in het kader van de 
Ramadan. De Vrouwen Federatie Milli Gorus nodigt 
-via het Ignatiushuis- u uit voor een Iftar-maaltijd in het 
kader van het Ramadan Festival. Samen eten is een goede 
manier om de onderlinge band tussen moslims en anders-
gelovigen te versterken. Na de Iftar-maaltijd wordt een 
lezing gehouden over een actueel thema. Nadere informatie 
kunt u krijgen bij het Ignatiushuis. Code: G 722 
Datum: woensdag 26 september 
Begeleiding: Fieke Klaver 
Bel Ignatiushuis:  Beulingstraat 11, 1017 BA Amsterdam  

Tel : (020) 679 82 07 
(ma t/m vr, 9.30 - 16.30 
uur)

• Het Nieuw Liedfonds maakte al eerder een  CD zoals 
Kostbare bronnen. Er staat nu een nieuw project op stapel: 
Passage. 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. De toestemming van alle dichteressen 
is inmiddels binnen en de compositieopdrachten zijn 
verstrekt. Kennelijk is het inspirerend materiaal, want 
het eerste lied, gemaakt door Thom Jansen, hebben we al 
kunnen horen. Ontroerend inderdaad.

Regionieuws ● AGENDA


