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Aanvang zondagsviering 10:30u

Voorgangers
  8 juli Rob Gijbels
15 juli Marina Slot
22 juli Alet Aalders
29 juli Jos Brink
  5 aug Diana Vernooij
12 aug Alet Aalders
19 aug Harris Brautigam
26 aug Maruja Bredie
  2 sept Jos Brink
  9 sept Rob Gijbels
16 sept Frans Gerritsma

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

Kindernevenvieringen
● Zondag ● 2 Sept ● 9 Sept ● 16 Sept ● 
7 Okt ● 
Juli en Augustus Zomervacantie !!!

Duif agenda
● Zondag 2 Sept. Vergadering van 
Aangeslotenen ● 12.00 uur
● 8 + 9 Sept Monumenten weekend
● Zondag 9 Sept - Start zondag 
● 

Het GroeneLichtSinds
  1  1974

De Zomervakantie staat 
voor de deur! 
Ook al zien we de laatste tijd alleen maar vooral veel donkere wolken en zou je 
bijna geneigd zijn de kachel weer lekker aan te doen, het is toch echt weer bijna 
zomervakantie!
Waar gaan we dit jaar weer allemaal naar toe? Wandelen in Wales, bakken op Kreta, 
kamperen in Noorwegen, of  misschien wel wat meer exotisch? Duiken op de Maledi-
ven, relaxen op Bali? Ach, de wereld is zo klein geworden! Vroeger was een reis naar 
Italië nog een heel evenement, tegenwoordig “pakken” we een weekje all inclusive 
Dominicaanse Republiek.

Het succes van een vakantie zit ,m echter niet in de bestemming, het luxe hotel of  het 
exotische eiland… Je moet GENIETEN van en in je vakantie. 20 Uur vliegen en 3 weken 
met je rugzak van hot naar her hollen en thuis komen met 1200 foto’s kan menigeen 
doen rillen bij het idee al.

Genieten van je vakantie is lekker relaxen, een dikke pil kunnen uitlezen, lekker een 
glaasje wijn drinken en genieten van alles om je heen. Jamaica is niet leuker dan de 
Moezel en Australië is niet interessanter dan de Dordogne… Het is even prachtig als je 
de kunst verstaat er echt van te kunnen genieten. En dat kan overal zijn, zelfs als je lek-
ker thuis blijft, bijvoorbeeld in het mooie Amsterdam. Maak eens een vroege ochtend-
wandeling door de stad op een zondag, en geniet van de stilte in de stad zo vroeg…

Ook het koor is vanaf  2 juli van een welverdiende vakantie gaan genieten, maar Ook het koor is vanaf  2 juli van een welverdiende vakantie gaan genieten, maar Ook het koor
ondanks dat we zijn vocale bijdrage moeten missen, kunnen we allemaal weer gaan ge-
nieten van onze zomerthema’s die deze zomer in het kader staan van de PSALMEN.
Zeer zeker de moeite waard om ook tijdens de zomermaanden zoveel mogelijk naar de 
Duif  te komen.

Op zondag 02 September starten we weer met de reguliere diensten en zal ook Op zondag 02 September starten we weer met de reguliere diensten en zal ook Op zondag 02 September
ons koor weer de sterren van de hemel zingen! Wij wensen jullie allemaal een heerlijke 
zomer toe… En GENIET, waar je ook heen gaat.

● Hans Emens

Natuurlijk + recycled = milieubewust
Het merk Simple Shoes heeft als missie: ‘To leave the world better than we fi nd it. Cause 
what we stand for, is what we stand in, and what we stand on’.
Simple shoes doet dit onder meer door gerecyclede melkpakken, oude autobanden en 

natuurlijke, meestal 100 procent biologisch afbreek-
bare materialen in hun collectie schoenen en tassen 
te verwerken, zoals jute, linnen, kurk en bamboe.
Afgebeelde tas Combover in ‘jungle green’ kost 
€99,95. Meer informatie en verkoopadressen: 
www.simpleshoes.nl
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Orgel Concerten
in De Duif

Op de zondagen              
22 juli 
5 en 19 augustus

Tijdstip :16.00 uur
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Verjaardagen
  9 juli  Thomas Moerkamp
11 juli   Ireen van der Endt
12 juli   Natalie Hakhoff
17 juli   Julia Rikken
30 juli   Janneke de Ruiter

   Willemijn de Ruiter
2 aug   Tineke Berger

               Margareth v.d. Biene
  5 aug    Herman Rikken
  8 aug   Chris Eijders
   Joachim van der Marck
13 aug  Lydia de Wit
15 aug  Bert van der Meer
16 aug  Ekram Mohammadi
18 aug   Abel van der Meer
               Charlotte Priester
19 aug  Jamie Kraan
20 aug  Noelle Kraan
21 aug  Hedwig Buren
26 aug   Henk Kemper
30 aug  Eric Priester

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

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 (6)

Oogsten wat je hebt 
gezaaid 
Oogsten wat je hebt 
gezaaid 
Oogsten wat je hebt 
Over karma en religie - Sluipenderwijs verovert Karma het religieus bewustzijn, 
ook van fl ink van christenen. Ontstaan in het Hindoeïsme, overgenomen 
door het Boeddhisme, is het in het westen geïntroduceerd door Theosofi e en 
Antroposofi e (Rudolf  Steiner), Yoga en Boeddhisme. Een onderzoekje.
Karma zegt dat wat je meemaakt in het leven, je lot, veroorzaakt wordt door je 
eerdere acties, in dit leven of  het vorige. Even een wetenschappelijke defi nitie van 
de Vrije Encyclopedie Wikipedia: “Karma is de som van alle individuele impulsen, 
gedachten, woorden, handelingen in heden verleden en toekomst. Het effect daarvan 
creëert de ervaringen (van heden, verleden en toekomst) en maakt ieder individu ve-
rantwoordelijk voor het eigen leven, vreugde en pijn, voor zichzelf  en voor anderen.” 
(www.wikipedia.com).
Veel christenen geloven er in dat God straft of  beloont, hier, nu en in het hier-
namaals. Karma is geen straf  van God, maar een natuurwet – zoals de zwaartekracht 
een natuurwet is. Het is de wet van “actie en reactie”. Een positieve intentie heeft van 
nature gunstige gevolgen, en slechte (amorele) acties of  intenties hebben slechte of  
onplezierige gevolgen. Je oogst wat je hebt gezaaid, je vindt op je pad wat je zelf  hebt 
opgeroepen. Het geeft hoop: als ik goed doe, zal ik goed ontmoeten. Het waarschuwt: 
als ik wind zaai, zal ik storm oogsten. Voorwaar, heel wat Bijbelse uitdrukkingen passen 
in het plaatje van karma. 

Karma is ín, het is een aantrekkelijke theorie, die veel mensen aanspreekt. En het gaat 
ook goed, zolang je vooruit blijft denken en zoekt naar de juiste handelswijze. “Wat niet 
wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet” krijgt een waarschuwende kant: “wat 
je een ander aandoet zal zich als een boemerang tegen je keren”. Dus, is de boodschap, 
het is in je eigen belang om aardig te zijn voor een ander. En ja, als je zachter en med-
edogend bent naar jezelf  en anderen – dan neemt je kwaliteit van leven toe. Dat kun je 
ervaren, dus tot zover helpt karma. Maar geeft karma ook een verklaring die je weet te 
verzoenen met je lot? Helpt het om je leven acceptabel te maken, om het te kunnen ver-
dragen? Helpt het mensen om hun ziekte te verdragen, of  hun ongeluk te accepteren? 
Mijn vriendin Trees lag op sterven. Ze geloofde in karma en was ervan overtuigd dat 
zij zelf  haar kanker had veroorzaakt. “Laat mij maar sterven, ik weet toch niet hoe te 
leven” sprak zij bitter. Uiteindelijk verzoende zij zich met haar lot, maar dat de karma-
gedachte haar daarbij heeft geholpen – nou nee. 

Het gaat fout als er teruggeredeneerd wordt, als Karma als verklaring wordt ingezet. 
Waarom ben ik ziek geworden? Kanker, het noodlot: waarom overkomt het mij? Soms 
lijkt er een verklaring: je hebt gerookt. Maar waarom heeft die andere roker geen kanker 
gekregen? Mijn vriendin had niet gerookt. Ik heb wel eens tegen haar gezegd: misschien 
heb je als kind wel teveel straling gehad en krijg je nu pas kanker omdat je zo gezond 
geleefd hebt. Maar dat maakte niet veel indruk. Het idee dat je zelf  de schuld draagt 
blijkt een hardnekkig idee. Misschien omdat er ook de hoop in zit dat als je het zelf  hebt 
veroorzaakt je het nog net op tijd kan veranderen en weer ongedaan kan maken.  

Het is in de mode om naar psychische verklaringen te zoeken, bijv.: “Omdat jij ver-
bitterd bent, heb je kanker gekregen”. Ronduit hardvochtig vind ik mensen die met 
‘karma’ als verklaring in de hand zeggen: “Wie zijn gat brandt, moet op de blaren zitten 
- het is jouw karma”. Wat ze eigenlijk zeggen is dat ze erg blij zijn dat ze zelf  veilig 
zijn. Hen overkomt het gelukkig niet – en ze beschouwen hun geluk als hun verdienste. 
Meedogenloos. Nee, zo heeft de karmatheorie geen bevrijdende werking. 

Ooit ergens is karma vast als verklaring ingezet om mensen zich te laten verzoenen 
met het lot. Maar een beetje kritische westerling gelooft er onvoldoende in om er ac-
ceptatie aan te ontlenen. En een beetje spirituele westerling gelooft er weer voldoende 
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in om zichzelf  de schuld te geven. Weg dus met karma als verklaringswijze bij ziekte en 
noodlot. 
Toch zie ik wel waarde in Karma. Karma maakt je bewust van de gevolgen van je 
daden. Dat je het goede niet kunt bereiken door kwaad te doen. In de onzekerheid van 
het leven leert Karma om vertrouwen te houden. Karma wijst ons op de grote gevolgen 
die kleine daden kunnen hebben. Het kleine mosterdzaadje draagt een enorme plant in 
zich. Een vlinderslag aan deze kant van de oceaan kan een orkaan veroorzaken aan de 
andere kant. Het vertrouwen dat zo maar een glimlach een omslag kan betekenen in 
iemands bestaan. Dat vind ik nu weer hoopgevend.

Diana Vernooij
Diana Vernooij is een van de tien jaarlijks gekozen voorgangers in De Duif

De zomerserie van 2007 in De Duif

Psalmensymfonie
‘Om leven dat doorgaat’
Ook dit jaar zal in De Duif  tijdens de zomerperiode op ieder zondag een dienst ver-Ook dit jaar zal in De Duif  tijdens de zomerperiode op ieder zondag een dienst ver-Ook dit jaar
zorgd worden. Deze zomerdiensten kennen een speciaal karakter en een speciaal thema. 
De dirigent, het koor en de pianiste zijn op vakantie, maar de duifvieringen gaan wel 
dóór! Het overkoepelende thema dit jaar is “Om leven dat doorgaat”, een psalmensym-
fonie bewerkt door Huub Oosterhuis (tekst) en Antoine Oomen (muziek).

Huub Oosterhuis heeft dit werk gewijd aan de nagedachtenis van prins Claus. Claus 
belichaamde voor hem één van de sleutelwoorden van de psalmen: het woord integriteit. 
Huub Oosterhuis wil in deze psalmensymfonie een persoonlijke vriendschap eren, en 
over afscheid en gemis heentillen. Maar ook wil hij aan de velen die hem van dichtbij of  
van verderaf  gekend hebben, een vorm bieden om hem te gedenken. 

In deze prachtige psalmen worden, zoals in heel het bijbelse verhaal, ploerten, oplich-
ters en tirannen ten tonele gevoerd: schenders van kinderen en armen en vreemdelingen. 
Ploert & Schender heten zij in deze psalmbewerkingen. Tegenover Ploert & Schender 
staat ‘de integere’, de onkreukbare. In zijn weerloosheid belichaamt hij de hoop op een 
ander wereld.

Vanaf 8 juli zal bovenstaand thema de inspiratiebron zijn voor zeven voorgangers, 
die ieder één van de psalmen uit de symfonie kiezen en daaromheen de dienst zullen 
opbouwen. Wij nodigen je van harte uit om deze zomerserie bij te wonen, die begint op 
8 juli en eindigt op 26 augustus.

• 8 juli Psalm.1 “Goed is, dat je niet doet wat slecht is”       
Voorganger: Rob Gijbels

• 15 juli Psalm.23 “Jij mijn herder”                   
Voorganger: Marina Slot

• 22 juli Psalm.139 “Uw schepping ben ik in hart en nieren”       
Voorganger: Alet Aalders. 

• 29 juli Psalm.42” Zoals een hert smacht naar de waterstromen”                    
Voorganger: Jos Brink 

• 5 aug. Psm.146 “Laat mij maar zingen”         
Voorganger: Diana Vernooij  

• 12 aug. Psm.150 “ Eeuwige hier en nu”                   
Voorganger: Alet Aalders 

• 19 aug. Psm.19 “Aan de hemel staat uw heerlijkheid geschreven”
Voorganger: Harris Brautigam 

• 26 aug. Psm.10” Zie deze aarde”
Voorganger: Maruja Bredie

Flyeractie
Op dinsdag 3 en donderdag 5 juli werd in de 
buurt gefl yerd voor de zomerserie. Hieronder 
de inleidende tekst.
Beste mensen,
In onze prachtige kerk op de Prinsengracht 
756 is de oecumenische basisgemeente 
de Duif gehuisvest. Iedere zondagochtend 
om 10.30 uur houden wij een viering 
van schrift en tafel. De oecumenische 
basisgemeente de Duif ijvert sinds zijn 
oprichting in 1973 voor het ontwikkelen - en 
in stand houden - van een oecumenische 
geloofsgemeenschap, op democra-tische 
basis. Eenieder is welkom in de Duif, onge-
acht wie je bent, waarin je wel/niet gelooft, 
hoe je gelooft of soms twijfelt.
  Onze diensten op zondag  staan in het 
teken van samen zijn, genieten van het 
prachtige koor en je geloof belijden, hoe je 
dat ook voelt of ziet. Nu denken sommigen 
van u wellicht: “wat moet ik in de kerk?”, 
“Dat ben ik ontgroeid”, of: “Dat is van 
vroeger… toen ik moest  van mijn ouders” !
  Misschien ligt dat toch anders. De Duif is 
een prachtige kerk, een lust voor het oog, 
maar binnen vindt u een zeer relaxte sfeer 
waarin u zich zeker thuis zult voelen en 
waar u uw geloof kunt belijden of de manier 
waarbij u zich prettig voelt.
  In de komende zomermaanden heeft 
ons vaste koor een rustperiode waarin het 
geniet van een welverdiende vakantie.   
Maar de Duif blijft ook in deze maanden 
actief! Elk jaar hebben we interessante 
zomerthema’s. Dit jaar staan die in het 
teken van de psalmen. Bij toerbeurt zoeken 
onze gekozen voorgangers elke zondag 
naar de ach-terliggende betekenis van een 
psalm - de bekende, maar ook de minder 
bekende - en wat deze betekent in ons 
dagelijkse leven, hier en nu.
Wij vinden het erg leuk als u eens langs 
komt op een zondagochtend. De kerk 
is open vanaf 10:00 uur. Na de viering 
drinken we altijd samen koffi e of thee en 
wisselen wij onze ervaringen uit. Wij doen 
dat ook graag met u.
Vanaf 2 september beginnen we weer met 
de reguliere diensten en zal voorganger 
Jos Brink weer met ons prachtige koor het 
nieuwe seizoen inluiden! Tevens  zal dan 
weer iedere laatste zondag van de maand 
een gratis lunchconcert zijn aansluitend 
aan de dienst. Hierover berichten wij u 
later!
U bent van harte welkom op iedere zon-
dag in de Duif OOK in de zomermaanden! 
Wij wensen u allen een heerlijke zomer toe!
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In memoriam
Willem Franz Bekkers
17 februari 1921  -  3 juni 2007

Dankbaar voor alles wat hij samen met 
zijn echtgenote Wies voor onze Duif 
heeft betekend.
Moge hij rusten in vrede.

Spiritualiteit van kinderen
Er zijn kinderen die gevoelig zijn voor 
het wonder dat het leven overstijgt, zij 
zijn ontvankelijk voor het spirituele en 
brengen God ter sprake. Een jongen 
van zes jaar zegt ineens tegen zijn 
moeder: ‘Mam, dat is toch ook wat: 
God kan zich wel in duizend stukjes 
verdelen!’ Wat bedoelt dit kind, dat het 
nauwelijks tot 1000 kan tellen? Hoe 
komen kinderen aan hun inzichten en 
wijsheden? Hoe gaan we hier op in? 
Hoe reageren wij, volwassenen, zó dat 
het kind zich verstaan voelt?.
Het boek ‘spiritualiteit van je kind’ gaat 
er vanuit dat een kind zelf een bron 
is van spirituele ervaring. Kinderen 
leven nog dicht bij hun oorsprong, ze 
hebben hier gemakkelijk toegang toe 
en vertrouwen zich aan deze bron toe. 
Uit deze bron komen hun uitspraken 
voort, en scheppen zij met hun ver-
beeldingskracht beelden, kleuren, 
vormen, fi guren.
Het boek ‘spiritualiteit van je kind’, ge-
schreven door Kitty Bouwman, wordt 
op 6 oktober gepresenteerd door Tjeu 
van den Berk tijdens een symposium. 
Daarnaast worden er inspirerende 
workshops aangeboden, zoals ge-
prekken voeren met kinderen over 
God, barmhartigheid van kinderen, 
werken met de verbeeldingskracht van 
kinderen, spirituele vaardigheden voor 
volwassenen. Plaats: Amersfoortseweg 
10, 3705 GJ Zeist. Tijd: 10 – 14 uur
Informatie: 030 – 6931604
Opgave: info@dekenaatutrecht.nl

Tot ziens , tot ziens,
Tot ziens, tot ergens onderweg.
Tot ziens, tot zeg maar binnenkort.
Want voor ons ligt een lange weg.
Bij ied’re kruising staat een bord
waarop voor ons te lezen staat:
Wacht hier weer even op elkaar
want hier of waar je verder gaat
De zaak is: Blijf bij elkaar.

Meer over geven en leven
De afgelopen weken ben ik bezield geraakt door het thema Geven en leven. In mijn overweging van 
10 juni jl. heb ik jullie daarover verteld. Vandaag had ik een boek in handen van Deepak Chopra, 
De zeven spirituele wetten van succes. Toen ik het opensloeg viel mijn oog op de tweede wet, de wet 
van het geven. De inleiding op deze wet, en een korte samenvatting bij de toepassing, wil ik op deze 
manier graag aan jullie meegeven. 

Het universum functioneert door middel van dynamische uitwisseling...geven en ont-
vangen zijn verschillende aspecten van de stroom van energie door het universum. En 
in onze bereidheid te geven wat we zelf  willen hebben, zorgen we ervoor dat de over-
daad van het unversum door ons leven blijft circuleren.

Het toepassen van de WET van het GEVEN

1.Waar ik ook ga en wie ik ook tegenkom, ik zal hem of  haar iets geven. Dat kan een 
compliment zijn, een bloem, of  een gebed. Vandaag zal ik iedereen met wie ik in kon-
takt kom iets geven, en zo zal ik het proces in gang zetten van de circulatie van vreugde, 
rijkdom en overvloed in mijn leven en in het leven van anderen
2.Vandaag zal ik dankbaar alles in ontvangst nemen wat het leven te geven heeft. Ik 
zal de geschenken van de natuur aannemen: zonlicht en het geluid van zingende vogels, 
of  lenteregen of  de eerste sneeuw van de winter. Ik zal ook openstaan voor de geschen-
ken van anderen, of  dat nu materiële zaken, geld, complimentjes of  gebeden zijn
3.Ik zal mijn best doen om de rijkdom in mijn leven te laten circuleren door het geven 
en ontvangen van de kostbaarste geschenken van het leven: zorg, affectie, waardering 
en liefde. Elke keer dat ik iemand ontmoet, zal ik hem of  haar in stilte geluk, vreugde 
en plezier wensen.
● Helma Schenkeveld

‘Bisschop Punt wil best een bisdom Amsterdam’
 Bisschop Jos Punt van Haarlem voelt wel wat voor een bisschopszetel Amsterdam. 
In de hoofdstad zou bijvoorbeeld een co-kathedraal - naast die van Haarlem - kunnen 
komen. Dat zei priester en oud-deken Joop Stam gisteren in Kruispunt Radio.

Belangrijke katholieke plaats
“Bisschop Punt zou dat best wel willen”, aldus de pastoor van de Nicolaaskerk in 
Amsterdam. Stam: “Punt zou Amsterdam graag een betere plaats geven, ook omdat 
hij Amsterdam zeer belangrijk vindt als katholieke plaats.” Dit echter wel “zonder 
Haarlem op te geven”. 

Co-kathedraal
Te denken valt volgens Stam aan een situatie als die bij onze zuiderburen, waar het 
bisdom Mechelen vanwege het belang van de Belgische hoofdstad een co-kathedraal 
kreeg in Brussel. Stam: “Mensen die hier uit het buitenland naartoe komen vinden het 
vaak vreemd, een hoofstad zonder kathedraal.” De Nicolaaskerk zou volgens hem qua 
uitstraling en locatie zeker geschikt zijn.

Kasteel
Stam reageerde in Kruispunt Radio op het vorige week door mgr. Karel Kasteel 
in Trouw geopperde idee om de Nederlandse rk-kerkprovincie op te delen in drie 
kerkprovincies: het noordoosten, de Randstad en het zuiden. In die nieuwe situatie 
zou Amsterdam een bisdom of  aartsbisdom kunnen worden.  
(bron; www.katholieknederland.nl / Geplaatst 25 Juni 2007)



Brief uit Tanzania
Dit jaar halen we maandelijks geld op voor het Aidswezenproject van de Witte Zusters 
in Tanzania. Eerder al schreef  ik in het Groene Licht over het Shaloomproject en 
over de Nederlandse Witte Zuster Corrie Vork, die het project leidt. Nu heb ik  
uitgebreide e-mail gekregen als antwoord op onze vragen. 

11 juni 2007
Beste Diana,

Het heeft even geduurd voordat ik kon antwoorden. De laatste tijd hebben we veel aandacht aan de 
opening van ons jeugdhuis besteedt. Maar nu kan ik je vragen beantwoorden.
Wat fi jn dat jullie ons werk ondersteunen vanuit De Duif. Natuurlijk geef  ik graag meer informatie voor jullie 
kerkblad “Het Groene Licht”. Ook ga ik wat foto’s opsturen van het Shaloom Care House zoals we ons center 
noemen. Wat je al in Het Groene Licht geschreven hebt is nog goed maar met de nieuwe ontwikkelingen is het 
een beetje verouderd. 

Sinds kort hebben we er namelijk het Shaloom Youth Center bij, zodat de jeugd een eigen plek heeft voor 
counseling, bijlessen, sport en plezier maken. De opening was afgelopen zaterdag en de dag erna helemaal gewijd 
aan de kinderen zelf, met andere groepen kinderen uit de buurt die kwamen dansen, toneel spelen en trommelen. 
Met 200 mensen waren we allemaal bij elkaar. Als je hier iets organiseert gaat het meteen met van die grote 
getallen. Kinderen zijn er in overvloed. Ook buiten de poort gisteren was er veel belangstelling. Ook al hebben 
ze het HIV-virus – we proberen om ze hier in het center van hun jeugd te laten genieten al is het maar voor 
een paar uren.

De zieken staan op als Lazarus nu ze Aids-remmers kunnen krijgen. We hebben met blije mensen te doen 
die het leven weer aankunnen en willen doorgaan met hun leven. Meer en meer vooral vrouwen komen vragen 
voor een lening om hun handeltje uit te breiden of  om een handeltje te beginnen. Als center helpen we groepjes 
van 5-10 vrouwen die samen moeten werken en zo het handeltje laten slagen. De lening moeten ze op tijd terug 
betalen zodat meer en meer groepjes geholpen kunnen worden. 
De grootste uitbreiding van de laatste twee jaar is wel, de groep Home Base Care werkers (HBC werkers). Ze 
nemen het basiswerk van de thuiszorg op zich en wij functioneren als toezichthouders. Ieder maand komen ze 
schriftelijk verslag uitbrengen van hun zieken, formulieren invullen en raad vragen als er een probleem is. Zij 
zijn ook degene die de zieken erop wijzen dat het aanvullend voedsel op die en die dag vanuit ons center naar de 
woonwijken komen. De hulp bestaat uit 4 kilo bonen en een stuk zeep daar waar er Aidswezen zijn om hun 
schooluniformen te wassen. Een keer per jaar worden de uniformen, schoenen, sokken en schoolbenodigdheden 
gegeven als het nieuwe schooljaar begint ook dit wordt uitgedeeld in de wijken waar onze zieken wonen die staan 
ingeschreven.    

De HBC werkers zijn ook hier een hele steun voor ons. Ze worden bijgeschoold en hun ervaring is een goede 
leer voor de nieuw aankomende werkers. Van uit de gemeente en de kerken vragen we ons mensen te sturen die 
dit werk willen en kunnen doen. Het is niet een volle dagtaak zodoende kunnen ze er ook bij werken om in hun 
levensonderhoud te voorzien. Twee keer per week komt er een dokter naar ons center voor de ernstige zieken en 
voor de verpleegsters om uit te wisselen over de vorderingen met het ARV medicijn en of  er nog nieuwe ontwik-
kelingen zijn om de mensen nog beter te kunnen helpen. Met alle ziekenhuizen hebben we een goede relatie en 
zijn er bezoekers in de stad dan komen ze naar Shaloom want daar is het waar men de mensen holistic verzorgd, 
de gehele mens dus. Het is altijd een bezige bijenkorf  in ons center en ik hoop dat dat ook gaat worden in het 
jeugdcenter, een plek waar de jeugd op gevangen word een luisterend oor vinden en weer blij verder gaan met hun 
leven. Veel wordt aan preventie gedaan en het vrijwillig testen op Aids.
  
Deze week is het de beurt aan de jongeren om een hele week aan gedragsverandering te werken, hoe het leven 
het hoofd te bieden en waar haal je je krachten vandaan om door te zetten en niet op te geven. 
Deze maand word afscheid genomen van onze oudste verpleegster meer dan tien jaar heeft ze dit werk gedaan, 
we zullen haar missen. Onze kracht van ons center ligt ook in de 15 jaar ervaring die we hebben opgedaan in al 
die jaren, en we zijn meegegroeid met de ontwikkelingen. Meer families, zieken en Aidswezen zouden geholpen 
kunnen worden als er meer hulp zou zijn. De kinderen worden groot, steeds meer doen het goed op de basis 
school en willen naar de middelbare school, ambacht- of  huishoud school. Om nog beter voorbereid te zijn om 
de jongere broertjes en zusjes te helpen.
● Corrie Vork

Geboren
Jacob Hans Rob  Gransjean
Geboren op : 11 juni 2007
Tijd                8.52 uur
Gewicht         2830 gram

Zoon van Fjodor en Dorien 
Gransjean- Eldering
Hobbemakade 116 huis
1071 XV Amsterdam

Wij feliciteren de trotse ouders

Bekijk dit eens
Neem even de tijd
de tijd
heel even maar
om je naaste
te zien te ontmoeten
op je weg.

Neem even de tijd
heel even maar
om in stilte Zijn schepping
te bewonderen op je weg.

Neem even de tijd
heel even maar
om te genieten
en dankbaar te  zijn op je weg.

Neem even de tijd
heel even maar
om te denken
dat elke nieuwe dag een gave,
maar ook een opgave is
op je weg.

Neem even de tijd
heel even maar
om te kijken 
waar je kunt helpen
op je weg.

Neem ook de tijd
om gelukkig te zijn
door uit jezelf te treden
ruimte te geven
aan de ander op je weg.
Kiki Kint-van Os
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 In  In de Tien Geboden staat dat je geen onwaarheid mag 
spreken, geen valse getuigenis mag afl eggen. Er staat niet ex-
pliciet: ‘Gij zult uw naaste geen lelijke loer draaien!!”, maar 
daar komt het wel op neer, natuurlijk. Maar jokkebrokken 
in het algemeen, zoals je dat vrijwel elke dag tegenkomt 
en dat gemakshalve om de boel heen draaien waaraan jij 
jezelf heus ook wel eens bezondigt, behoort zo’n beetje tot 
de geaccepteerde omgangsvormen. “Hoe vind je mijn jurk?” 
Je zegt dat-ie pràchtig is, maar je denkt: waar heeft dat mens 
die blaartrekkende rompslomp op de kop getikt... 
Tja, dan zit je dus toch lelijk fout. Ons ingeboren 
gevoel van goed en kwaad, ingeboren omdat sinds 
mensenheugenis de Tien Geboden de basis waren 
voor ons handelen, zegt dat het koesteren van de 
waarheid eerbied voor en erkenning van onze 
Maker is. Zo stijgt het op uit de Schrift. Ga er maar 
aan staan!

Kijk maar eens naar de reclame. Daar nemen ze het niet 
zo nauw. Fabrikanten van anti-rimpelcrême die beweren dat 
hun produkt zelfs golfplaat nog strak kan trekken, liegen door 
hun donder heen. Iedereen weet dat en dan is het blijkbaar 
niet zo erg. Overdrijven is het aanzetten van een heel klein 
beetje waarheid. En elke goede advocaat kan zo bewijzen dat 
er niet wordt gejokt. Kom je echt in de problemen omdat het 
tegendeel van wat de boodschap aanprijst waar is, dan kun 
je naar de rechter stappen. Of de geschillencommissie bellen. 
Het kómt dus voor: waarom zou er anders een geschillencom-
missie zijn?

Doorgaans zijn we als consument tamelijk soepel. En als 
vakantieganger zijn we het helemaal. Ga maar na, wie wil 
die paar vrije weken verknallen met bellen, schrijven, zeuren 
en dreigen? Al doe het niet ter plekke maar achteraf, je bent 
er toch heel vervelend mee bezig. Welnee, we schikken ons 
al gauw in het noodlot en maken er dan maar het beste van, 

waarbij we ons wel voornemen het volgend jaar heel goed uit 
te kijken.

Waar kijk je volgend jaar naar uit? Juist, wéér die vakantie. 
Dus je kijkt folders in. Azuurblauwe luchten en helwitte, 
brede stranden stralen je tegemoet! Hier en daar een zwart 
stipje doet vermoeden dat er misschien nog een paar toeristen 
zijn, maar meer dan drie is haast onmogelijk. Rust, zon en 
zoete dromen, dat wordt in fraaie termen en in koperdiepdruk 

beloofd. Twee minuten gaans van het prachtige 
strand! Hotel met drie zwembaden! Schitterend 
uitzicht! Ruime kamers! We kennen de kreten... 
Daarom stapt elke vakantieganger die voor het 
eerst op een nieuwe lokatie komt, uit het vliegtuig 
met dunne billen van onzekerheid. En ja hoor: de 
prachtige palmen blijken een paar stoffi ge bezems 
te zijn. Je hebt uitzicht op de betonmolen die 

ijverig maakt voor het zwembad dat nog niet klaar is. En na 
drie kwartier zeulen kom je bij een soort zandbak, omzoomd 
door vlijmscherpe rotsen, waar iedereen op de foto van ieder-
een komt. En zo moet je dan maar een exponent zijn van de 
Bijbelse verdraagzaamheid! 

We leggen ons bij van alles neer, in dit leven. We leggen 
zuchtend de ‘bloedstollende thriller’ terzijde, omdat we er ni-
ets aanvinden en de afl oop op bladzij drie al vermoeden. Wat 
is waarheid? Je komt toch nooit en nergens een mens tegen 
die doet wat hij belooft? Nee, denk ik dan, geen mèns. Ik zat 
vorig jaar in het vliegtuig naast een pater die zijn brevier las. 
Hij had niet het verkeerde boek bij zich.

●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.

Woord houden
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Zou je denken?
‘Het onuitgezochte leven is niet waard 
geleefd te worden’, zo zegt de grote 
fi losoof Socrates. Tsja, daar zit wel wat in. 
Reden genoeg om m’n fi losofi sche kennis 
eens bij te spijkeren. ‘Zou je denken’ van 
Lucy Eyre geeft een overzicht van alle 
invloedrijke fi losofen en laat je kennis 
maken met hun denkbeelden. Dit alles 
verpakt in een makkelijk leesbaar verhaal.
Lily is de secretaresse van Socrates. Hij is 
al 2109 jaar president-commissaris van De 
Ideeënwereld, de fi losofi sche versie van 
het leven na de dood. Het wordt bevolkt 
door fi losofen in alle soorten en maten, die 
allemaal van mening zijn dat het feit dat 
ze dood zijn geen reden is om een goed 
debat uit de weg te gaan. 
De Ideeënwereld is zeker niet het laatste 

stadium. Wat het dan wel is, blijft het hele 
boek onduidelijk, maar vermakelijk en 
leerzaam is het wel. 
Het is een bijzonder idee om grote fi losofen, 
van Wittgenstein tot Einstein, en een enkele 
dichter samen te brengen en te laten 
discussiëren over de grote levensvragen 
die uiteenlopen van ‘Wie of wat is God?’ tot 
‘Hebben we een vrije wil?’
Lucy Eyre schreef haar roman speels en met 
een vette knipoog, maar zet ondertussen 
vraagtekens bij alle veronderstellingen over 
de wereld en het leven. 
‘Zou je denken?’ doet denken aan ‘De 
wereld van Sophie’: het is zowel lichtvoetig 
als diepzinnig.

‘Zou je denken?’ Lucy Eyre, Atlas, €19,90
ISBN 9789045014975


