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Aanvang zondagsviering 10:30uur

Voorgangers
 27 jan Marina Slot
3 feb Gastvoorganger

   Frits van der Ven
10 feb Frans Gerritsma
17 feb Gastvoorganger
   Catrinus Mak

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

Kindernevenvieringen
 ● Zondag 3 febr   ● 2 Maart 2008
 ●  Alleen op de 1e zondag van de
     maand nog kindernevendienst

Duifagenda
 ● Zondag 27 januari
    Speciaal HGL met alle aandacht voor
    de  komende verkiezingen
 ● Zondag 3 februari 
    Verkiezingen: ▪ voorgangers ▪ bestuur 
    en ▪ nieuw jaardoel extra collecte

Het GroeneLichtSinds
  1  1974

Voorgangersverkiezingen 2008
Op dit moment hebben jullie een hele bijzondere uitgave van Het Groene Licht 
in handen. Al een aantal jaren krijgen we door de redactie eind januari het 
speciale verkiezingsnummer uitgereikt. 

Op de eerste zondag in februari kiezen wij namelijk onze voorgangers, een 
nieuw jaardoel en het bestuur. Een verworvenheid die onze gemeenschap 

zo speciaal maakt. Om iedereen goed te informeren, zodat we weten waar we uit 
kunnen kiezen is er in dit Groene Licht veel over te lezen.
Voorgangers geven hun motivatie, jaardoelen worden aan ons voorgelegd. En 
tot dit weekend was het mogelijk om je aan te melden als bestuurskandidaat dus 
daar zullen we jullie op de verkiezingszondag zelf  over inlichten. 

Omdat wij het zo belangrijk vinden dat iedereen zijn betrokkenheid op deze 
manier kan tonen willen wij iedereen met klem verzoeken op deze zondag 
aanwezig te zijn om zijn of  haar stem te laten horen. Het is de dag bij uitstek 
om te laten merken dat je je betrokken voelt. Bij hoge uitzondering willen wij 
mensen die op de lijst van aangeslotenen staan, maar niet aanwezig kunnen zijn 
op zondag 3 februari, een kans geven om toch een stem uit te brengen.
Wij verzoeken diegenen voor wie dit geldt daarover contact op te nemen met 
mij. Ik zal dan dat verzoek bij het  bestuur voorleggen en je zo spoedig mogelijk 
laten weten op welke manier we je stem toch kunnen laten meetellen. 

Ik hoop jullie allemaal te zien aanstaande zondag, 3 februari, zodat we het 
democratisch verworven recht om zelf  onze voorgangers, jaardoel en bestuur in 
De Duif  voor het jaar 2008  te kiezen, in groten getale zullen gebruiken.

●Hedwig Buren

Voorstel maandcollecte jaardoel - 1

Handreiking over oceanen
Een studiegenoot van mij, die na zijn priesterwijding in Brazilië is gaan werken 
heeft een opvanghuis voor zwerfkinderen in Capãu Bonito opgezet. Er verblijven 
nu ongeveer 500 (bedel- en zwerf)kinderen, en er zijn 60 betaalde krachten die 
de zaak runnen. Het moet helemaal draaien op giften en donaties en soms laat 
de politiek na om de afspraken over subsidie na te komen. Er is een gezegde in 
Brazilië, dat luidt: “Het gaat in Brazilië economisch goed vooruit in de nacht, als 
de politici slapen” (want dan is er geen corruptie). Er wordt getracht de kinderen 
uit de dofheid van het dagelijkse bestaan op te tillen en daarnaast wat onderwijs 
aan te reiken.
Toen ik dit bericht las van mijn oud-collega dacht ik dat dat misschien een 
goed jaardoel zou zijn om een helpende hand te bieden. Het contactadres in 
Nederland is: Stichting Handreiking over Oceanen, Rondeburglaan 55, 2135 KN 
Hoofddorp, telefoon 023-5655478. Website: www.handreikingoveroceanen.nl, 
e-mail: info@handreikingoveroceanen.nl, postgiro: 2465271, Bankrekening: 
67 58 10 159, tnv. Stichting Handreiking over Oceanen.
Ik beveel jullie dit doel van harte aan.
●Harris C.A. Brautigam
►Lees verder op pagina 2 voor meer jaardoel nominaties
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En verder in dit nummer: Voorstel 2+3 maandcollecte 2, 6 | Kandidaatvoorgangers over 
hun kandidatuur 3-6 |

Kaarten 
Zoals julle weten worden er geen 
verjaarskaarten meer verzonden naar 
de Duiven, alleen naar mensen boven 
de 80, onder de 18 jaar en bij speciale 
gelegenheden. De kerstkaarten 
hebben jullie wellicht ook gemist, 
maar het was niet meer haalbaar, 
altijd veel werk en ook uit oogpunt van 
kostenbesparing. 
Maar als je iemand weet die ziek is, 
jubileert, verhuist of als er een kind 
geboren is etc., meld het dan aan mij, 
dan kan er op gereageerd worden 
door een kaartje te sturen. Ook kun je 
misschien zelf een kaart sturen en/of 
bellen. Kaarten zijn verkrijgbaar in de 
koffi ehoek en ook foto’s van De Duif 
voor het luttele bedrag van 1 Euro. 
Alvast bedankt namens de Duif. 
●Hortense Ghijs
Tel. 020 6266155, H.Ghijs@zonnet.nl



Verjaardagen
28 jan  Yaël van der Marck
3 feb  Maxime Vos
8 feb  Phil Jackson

12 feb  Arjan Vader
16 feb  Marina Slot

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

Jaardoel - maandcollectes
Elk jaar kiest De Duif een humanitair doel 
waaraan de opbrengsten van een extra 
maandelijkse collecte ten goede komen. 
De afgelopen jaren steunde De Duif:
2007 - Opvang Aidsbabies en -wezen door 
de Witte Zusters, Tanzania
2006 - Stichting Dark & Light
2005 - Terre des Hommes
In voorgaande jaren verleende De Duif steun 
aan onder meer: Amnesty international, 
Witte Jassen, Switzar jeugdwerk.
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Voorstel maandcollecte jaardoel - 2

Project huishoudschool en opvang
voor meisjes in Dakar
In Dakar (Senegal) werken meer dan 30.000 meisjes in de leeftijd tussen 8 en 

20 jaar als huishoudelijk medewerkster bij (grote) gezinnen. Meestal doen 
ze het zwaarste werk, zijn ze 18 uur per dag actief, 24 uur per dag beschikbaar 
en hebben één dag per week vrij. Soms slapen ze op de grond in de keuken, 
eten ze alleen wat over is nadat andere gegeten hebben en krijgen €10 tot 
€15 per maand betaald. Deze meisjes zijn afkomstig uit de armste dorpen, 
hebben geen enkele scholing gehad en trekken naar de stad in de hoop met 
hun werk voldoende geld te verdienen voor eten, kleren, medicijnen en een 
beetje geld voor hun familie in hun dorp. 
Omdat ze geïsoleerd werken en 100% afhankelijk zijn het gezin waarbij ze 
leven en werken, zijn ze vaak doelwit van geestelijk en lichamelijk geweld en 
seksueel misbruik. Vinden de meisjes geen goede werkplek dan komen zij 
vaak in de prostitutie terecht. Binnen de federatie van Senegalese vakbonden 
(CNTS) is een vakbond speciaal voor huishoudelijk medewerksters opgericht, 
om op te komen voor de positie van deze meisjes. Probleem is dat de meisjes 
zo geïsoleerd werken, dat ze voor de vakbond moeilijk te bereiken zijn. 
De CNTS heeft besloten een opvangcentrum en huishoudschool te starten 
waar meisjes die in Dakar aankomen een half  jaar kunnen slapen, geïnformeerd 
worden over hun rechten als werkneemster, seksuele voorlichting krijgen, 
leren lezen en schrijven en ook leren over het huishouden in een moderne 
stad: omgaan met elektriciteit, telefoons, bleekwater, hygiëne. Om structureel 
in de kosten van de school te kunnen voorzien, wordt bij de school een 
restaurant gebouwd en wordt een strijkservice opgezet. Slaagt deze school, 
dan zullen vakbonden in andere Afrikaanse landen dit initiatief  overnemen, 
om zo de situatie van deze jonge meisjes structureel te verbeteren. 
Stichting Sundjata is een nieuw opgerichte stichting van Nederlanders en 
in Nederland wonende Senegalesen die persoonlijk sterk betrokken zijn 
bij Afrika en die momenteel fondsen werft voor deze huishoudschool. In 
november is er al een grote voorlichtingsactie richting Nederlandse jongeren 
geweest. Wilde Ganzen, Unesco en CNV-jongeren hebben ondersteuning en 
gedeeltelijke fi nanciering toegezegd. Momenteel ontbreekt nog € 6000,- om 
met de eerste fase van de bouw van de school te kunnen starten. 
Graag doe ik een beroep op jullie om bij te dragen aan de bouw van de 
school en aan de toekomst van deze meisjes. 
●Diana Vernooij - Verdere informatie vind je op de website: www.sundjata.nl

Voorstel maandcollecte jaardoel - 3

ASKV Steunpunt Vluchtelingen
Al bijna twintig jaar helpt het Amsterdams Solidariteits Komitee Al bijna twintig jaar helpt het Amsterdams Solidariteits Komitee AVluchtelingen AVluchtelingen A ASKV vluchtelingen zonder verblijfsvergunning door ASKV vluchtelingen zonder verblijfsvergunning door ASKV
juridische, materiële en maatschappelijke hulpverlening en het voeren van 
campagnes.
De Duif  kent het ASKV van het kerkasiel dat zij samen met ASKV van het kerkasiel dat zij samen met ASKV PRIME organiseerden 
door het land. De Duif  deed er aan mee in 1997 en Ekram die dit project 
als jaardoel voorstelt is een van degenen die zonder het ASKV nooit een 
verblijfsvergunning had gekregen. Petra Schulz was kind bij ons aan huis en 
zij vraagt ons om het ASKV dit jaar te steunen. De gemeente betaalt ongeveer ASKV dit jaar te steunen. De gemeente betaalt ongeveer ASKV
de helft van de kosten die het ASKV maakt.                 ASKV maakt.                 ASKV
Het asielbeleid van de opeenvolgende kabinetten  maakte het werk van het 
ASKV de afgelopen jaren steeds zwaarder en moeilijker. Tegelijkertijd nam de ASKV de afgelopen jaren steeds zwaarder en moeilijker. Tegelijkertijd nam de ASKV
verontwaardiging over de behandeling van vluchtelingen in de maatschappij 
toe, wat uiteindelijk mede resulteerde in het generaal pardon. Meer dan 
veertig cliënten van het ASKV kreeg al een status   ASKV kreeg al een status   ASKV ►Lees verder op pagina 6
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Kandidaat voorgangers
Aan de kandidaat voorgangers is gevraagd welke invulling zij willen geven aan 
hun ambt in de Duif  in 2008. Hieronder hun motivatie.

Een nieuwe kijk, steeds weer
Na een druk en ingewikkeld jaar heb ik me na wikken en wegen toch weer 
kandidaat gesteld voor het voorgangerschap. In mijn vak is het vaak hollen of  
stilstaan en ik heb veel gehold de afgelopen tijd. Het is dan niet altijd makkelijk 
om je hoofd leeg te maken, je gedachten de vrije loop te laten, rustig wat boeken 
na te slaan en geinspireerd te raken. Met veel plannen en op tijd te beginnen 
denk ik dat het me toch moet lukken. 
 Ik wil veel tijd uittrekken om creatiever om te gaan met de voorgeschreven 
teksten. Om ook eens andere soorten van inspiratie te gebruiken, misschien een 
schilderij of  en stukje uit de krant wat aansluit bij het thema in de lezingen, ik 
noem maar iets.
 Ik wil me richten op dingen/zaken die me echt raken of  verbazen, op zaken 
die actueel zijn en ons allen bezig houden. Ik wil zoeken en niet stilstaan bij wat 
vroeger was, niet blijven stilstaan bij de oude “waarheden”. 
 In het boekje De hoogste gave van Paolo Coelho (een aanrader!) staat een zin die De hoogste gave van Paolo Coelho (een aanrader!) staat een zin die De hoogste gave
me aanspreekt: “Een vooringenomene zou het paradijs onverdraaglijk maken 
voor zichzelf  en voor anderen”. 
 Dat is zo ongrijpbaar aan geloven, het staat niet vast, je groeit er in op. 
Een nieuwe kijk, steeds weer, we zien wel.
●Alet Aalders

Zoeken
Waarom ik nog steeds als voorganger mee wil draaien in de Duif? Omdat het 
een goede plek is om te zoeken. Zoeken naar God. Van alle kanten word je 
geconfronteerd met opvattingen en situaties dat je bang begint te worden dat er 
geen God is, en in je lijf  en hart weet je het bijna zeker. “Bijna” schrijf  ik, omdat 
ik er alleen niet uitkom en daarom met anderen – Duiven! – wil zoeken!
●Harris Brautigam

Niet alleen ijken, ook voeden en inspireren
Zoals elk jaar ben ik toch weer blij verrast met mijn nominatie als voorganger inde 
gemeenschap de Duif. Toch was het dit jaar niet zomaar een vanzelfsprekendheid 
om daar volmondig ja op te zeggen. Ik heb met name op het persoonlijke vlak 
een druk en heftig jaar achter de rug en een van mijn voornemens, u weet wat 
daar volgens de statistiek van terechtkomt, is dat ik dit jaar de draad van mijn 
studie weer wil oppakken. Dat zou betekenen dat ik hooguit een bescheiden 
rol als voorganger zou kunnen invullen met een restrictie op het aantal keren 
voorgaan. Aan de andere kant ben ik in mijn gevoel wel gegroeid in mijn delen 
en zoeken naar een zinvolle invulling en verwoording van dat wat in mijn gevoel 
geleefde spiritualiteit is en zou ik het toch jammer vinden anderen daar niet 
deelgenoot meer van te kunnen maken. Het Boeddhisme intrigeert me niet 
alleen, maar neemt een steeds belangrijker rol in mijn eigen leven en het blijft 
voor mij een uitdaging om dat juist ook binnen een oecumenische basisgemeente 
misschien geen vorm te geven maar wel ook te laten horen. Want o jee, wat zijn 
er toch mooie dingen gezegd en geschreven door zo verschillende mensen. Het 
is denk ik belangrijk om in deze ingewikkelde wereld waarin we leven ons niet 
alleen te ijken maar met name ons te laten voeden en inspireren. daar hebben we 
denk ik allemaal behoefte aan.
●Maruja Bredie

Aansprekende variatie
Ook dit jaar stel ik me beschikbaar voor een aantal vieringen in de Duif. 
Voorgaan hoort nu eenmaal bij mijn “beroep” en als er vanuit de gemeenschap 
een beroep op je gedaan wordt wil ik daar aan beantwoorden. De Duif  is voor 

Alet: 
“...Ik wil veel 

tijd uittrekken 
om creatiever 

om te gaan 
met de 

voorgeschreven 
teksten...”

Harris:
“...Waarom 
De Duif? 
Het is
een goede plek 
om te zoeken 
naar God...”

Maruja:
“...Het 

Boeddhisme 
neemt een steeds 
belangrijker rol in 

mijn leven. 
Een uitdaging om 

dat in De Duif te 
laten horen...”
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mij een bijzondere plaats geworden, waar ik ook zelf  in alle rust vieringen mee 
kan maken, zonder de drang te hebben zelf  voor te gaan. Dat doe ik namelijk 
ook nog op verschillende andere plaatsen. De gevarieerdheid en betrokkenheid 
van mensen spreekt me aan en helpt ook mij bij mijn geloven. Voor mij zelf  heb 
ik dit jaar als thema gekozen: “hoe geef  je een plaats aan lijden, sterven, leven 
met gebrek etc, in je leven, hoe kun je daar aan groeien en je leven verdiepen” Ik 
denk dat daar wel iets van door zal klinken in de overwegingen.
●Frans Gerritsma

Liefde, barmhartigheid en tolerantie centraal
Ik ben geboren in 1961 in een dorp in het Westland, als vijfde kind in een groot 
en goed katholiek gezin. Uiteindelijk groeide ik op temidden van vier broers 
en vier zussen, en daarnaast alle buurkinderen en vriendjes en vriendinnetjes 
van school. In mijn schooljaren stond het katholieke leven dicht bij mezelf. 
Ik vond het heerlijk om naar de kerk te gaan, dus rende ik ook op dinsdag en 
vrijdagochtend in mijn eentje om half  acht ’s morgens daar naar toe. Ik genoot 
toen al van de momenten van rust, om zelf  na te kunnen denken en een kaarsje 
op te steken bij Maria. En naast de kerk waren er de nonnen op de lagere school, 
en de paters Jezuïeten op de middelbare school. En zij hadden aantrekkingskracht 
op mij. Mijn grootste droom was dan ook om een witte zuster te worden, die aan 
de slag zou gaan in Afrika. Met mijn voeten in de grond, temidden van de armen 
op aarde, maar ook met mijn hoofd in de wolken, gedreven om grote doelen na 
te streven. En mijn vader had mij als transportmiddel een ezeltje beloofd!
 In mijn studietijd begon ik te twijfelen of  ik, als witte rijke vrouw uit het 
Westen, nou wel de persoon was om de mensen in het Zuiden te gaan vertellen 
hoe zij een beter leven konden krijgen. Om hier een antwoord op te krijgen ben 
ik in 1984 voor zes maanden alleen naar West-Afrika gegaan, en heb daar als 
vrijwilliger op diverse plaatsen gewerkt. Deze periode heeft mij geleerd dat het 
beeld, dat van mensen en situaties gecreëerd wordt in boeken en in de media, 
heel anders kan zijn dan de werkelijkheid. En als ik Ineke niet had ontmoet, een 
paar maanden voor mijn vertrek naar Afrika, dan had ik de afgelopen 25 jaar heel 
andere dingen gedaan. Mijn opgedane ervaringen, mijn leven in Amsterdam met 
Ineke, gecombineerd met de houding van de katholieke kerk ten opzichte van 
homoseksualiteit, heeft mij verdreven uit de kerk. Ik dacht dat ik sterk genoeg 
was om zonder dit rustpunt en deze rituelen verder te kunnen leven.  “Als zij mij 
niet willen, dan heb ik hen niet nodig”, was de zin die ik mij zelf  voorhield. Maar 
uiteindelijk hield ik dit niet vol. Dankbaar ben ik dan ook, dat Ineke in 2003 ja 
heeft gezegd op mijn wens om met haar te trouwen, ook in de kerk. Dit gaf  mij 
de mogelijkheid om weer op zoek te gaan naar een kerk. Om mij weer geborgen 
te gaan voelen in een gemeenschap, die daadwerkelijk aan de slag is om goed te 
doen en liefde te delen. Om weer een plek te hebben waar ik innerlijke rust krijg, 
waar ik inspiratie kan opdoen door de sfeer die wordt neergezet, en waar mensen 
me willen leren kennen en me waarderen om wie ik ben.
 En zo kwam ik in 2004 voor het eerst in de Duif. En nu, in 2008, wil ik gehoor 
geven aan de vraag van vele Duiven uit de gemeenschap om me verkiesbaar 
te stellen als één van hun voorgangers voor het komende jaar. Ik doe dit met 
knikkende knieën, een knoop in mijn buik en tranen in mijn ogen. Het is 
bijzonder voor me, dat mensen mij vragen om voor te gaan in hun kerkdienst. In 
mijn leven was dit voorrecht altijd alleen voorbehouden aan bijzondere mensen, 
die hiervoor opgeleid waren en een speciale inwijding hadden ontvangen. Het 
voelt ook als een behoorlijke verantwoordelijkheid. En tegelijkertijd denk ik 
terug aan de drie diensten, die ik het afgelopen jaar mee heb mogen vormgeven. 
De inspiratie die ik heb ontvangen bij de voorbereidingen op de dienst en bij het 
maken van de overweging. De sfeer, die ik samen met de betreffende voorganger, 
met het koor en met Irina heb kunnen neerzetten. En de vele, vaak positieve 
reacties, die ik als antwoord op de dienst en de overweging weer terugkreeg.
 Beste Duiven, als jullie me kiezen als voorganger voor 2008, dan zal ik me 
inzetten om met jullie en voor jullie een aantal mooie zondagochtenden te 
creëren. Duifdiensten, waarin liefde, barmhartigheid en tolerantie voor elkaar 
en onze medemens centraal staan. Inspiratie vanuit de Bijbelverhalen, maar ook 
vanuit hedendaagse teksten en liederen. Overwegingen, die proberen een brug 

Frans:
“Mijn jaarthema: 

hoe geef je 
in je leven plaats 

aan lijden, 
sterven, leven 

met een gebrek. 
Hoe kun je daar 
aan groeien...”

Helma:
“...Diensten 
waarin liefde, 
barmhartigheid 
en tolerantie 
voor elkaar 
en onze 
medemens 
centraal staan...”
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te slaan naar het leven van vandaag en morgen. Een moment in de week, waar je 
naar uitkijkt, omdat je gevoed door een liefdevolle Geest daarna weer een week 
verder kunt. 
●Helma Schenkeveld

Lieve Duiven, 
Voorgaan in de Duif  is een bewerkelijke erebaan. Ik ben elke keer weer verrast 
wat er op mijn pad komt als ik met het Evangelie en andere oude, bijzondere 
en wijze teksten aan de slag mag en vooral samen met jullie.
 De liturgie-avonden zijn dikwijls waardevol en vol concentratie. De eerste stap 
naar en nadenken over een mooie liturgie en een echte Duifdienst maken het 
werk van mij als voorganger lichter.
 Ik prijs mij gelukkig met de plek en met de mensen. Daarom heb ik weer ja 
gezegd op de kandidaatstelling. Het oordeel is aan jullie om aan te geven of  ik 
weer het Woord mag voeren. Liefs, 
●Marina Slot  

Goede gewoonte
Naar de kerk gaan is een goede gewoonte, zei mijn moeder vroeger en ik vond 
dat als puber heel stom. Inmiddels zie ik hoe waardevol goede gewoonten zijn. 
Goede gewoonten maken dat je niet iedere keer je wilskracht te voorschijn hoeft 
halen om iets te ondernemen. Je denkt er niet meer over na je gaat, je doet wat 
je al vaker doet. En zo komt het dat we wekelijks in de Duif  steeds weer een 
stukje bijschrijven op ons conto van bezinning en inzicht. Even stilstaan bij 
de versnelling die ons leven neemt of  de verstarring waar we in terecht zijn 
gekomen. Zingen in de kerk is heerlijk (dat niet iedereen staat te trappelen om in 
het koor te mogen!), stil zijn, luisteren, overwegen, tot jezelf  komen. 
 Hoe meer we durven om in de liefde van God te leven, des te meer durven 
we de kramp van ons eigenbelang en de houvasten van oordelen, meningen 
en standpunten los te laten. En met die ontspanning worden we opener voor 
elkaar, kunnen we aandacht schenken aan wezenlijke dingen en warmte ervaren 
en uitstralen. 
 Het is inmiddels ook een goede gewoonte geworden voor me om voor te gaan 
in de Duif, en ik ben daarom weer kandidaat.  
●Diana Vernooij

Op een spoor van handelen
Net als de vorige jaren stel ik mij weer van harte kandidaat om het komende jaar 
voorganger te zijn van de Duif. In de Duif  kiezen we onze voorgangers. Zij hebben 
draagvlak nodig van de mensen die wekelijks de vieringen bezoeken. Daarmee 
bevestigen we onze opvatting dat voorgangers wat je noemt “voorgangers” zijn. 
Zij die namens de gemeenschap het woord voeren. Precies zoals dat eeuwen 
geleden gebruikelijk was. In dit licht bezien is het als voorganger goed om te 
merken dat je door de mensen van de Duif  op de kieslijst wordt geplaatst.
 Elk jaar wordt gevraagd een stukje te schrijven voor de speciale editie van het 
Groene Licht. Da’s een prima zaak, maar... het is eigenlijk lastig om precies te 
vertellen wat je het komend jaar zult gaan doen. Dat is immers afhankelijk van 
de thema’s die aan de orde zijn en het creatieve proces dat liturgievergadering 
heet en het broeden op de teksten. Dat laatste doe je in je eentje en het resultaat 
“staat” op de zondag dat je voorgaat. 
 Een stukje in dit blad is mooi geschreven, maar een dienst moet je meemaken 
om te voelen hoe gemeenschap kan zijn en hoe de voorganger te werk gaat.
Ik zou dan ook liever zeggen: kom naar de diensten en ervaar hoe we (ja, ik 
schrijf  we omdat de voorgangers een team vormen) voorgaan. Doe mee met 
woord en muziek. Laat je overgieten met noten van ons prachtkoor. Laat je 
meevoeren door het gesproken woord en laat je raken. Sta open voor andere 
geluiden dan die je in de traditie al zo vaak hebt gehoord. Sta eens stil bij andere 
gedachten. 
 Laten we niet vergeten dat de verhalen van de bijbel (en de overige teksten 
die we er soms bij betrekken) ons op een spoor van handelen willen zetten. Pas 
dan krijgt geloven zin. Als we er in de praktijk handen en voeten aan kunnen en 

Henk: 
“...Namens de 
gemeenschap 

het woord 
voeren. Precies 

zoals dat 
eeuwen geleden 

gebruikelijk 
was...”

Marina:
“...Elke keer 

weer verrast wat 
er op mijn pad 

komt als ik met 
het Evangelie 

en andere oude 
teksten aan de 

slag mag...”

Diana:
“...Stilstaan bij 
de versnelling 
die ons leven 
neemt 
of de verstarring 
waar we 
in terecht 
kwamen...”



��

willen geven is het goed wekelijks na te denken over ons doen en laten.
Om daarin als één van de voorgangers het voortouw te nemen wil ik mij graag 
weer een jaar verkiesbaar stellen. En daarmee heb ik dan toch aangegeven op 
welke manier ik de diensten wens vorm te geven en in te vullen. Maar ach... de 
meesten van jullie weten wat ik bedoel, toch ?
●Henk Kemper

Niet gemakkelijk, wél een uitdaging
De zondagse Duifviering is voor mij de plek om ons te laten inspireren door 
woorden van wijs heid… vurige, aanstekelijke woorden. Soms vinden we vreemde 
of  minder bekende verhalen en wat is het mooi, dat wie zich er werkelijk in 
verdiept altijd weer onverwachte inzichten en vergezichten ontdekt. Zó ligt de 
Bijbel (en verhalen uit andere tradities) in De Duif  ter tafel: niet dogmatisch, 
vermanend of  duister, maar lichtend en vrij bedoeld. Niet vastgeklonken in 
marmer of  gewogen op gouden schalen, maar een toegankelijke bron van 
bemoediging en inspiratie.  
Afgelopen jaar heb ik  met name ook de rijkdom van het oude testament 
(her-)ontdekt. Het verrijkte mijn eigen geloofsbeleving èn vormde daarin een 
tegenwicht tegen de “waan van de drukke dag” in mijn werkomgeving. Ik 
probeer een formule te vinden om – in samenhang met muziek- te kunnen 
delen wat mensen ten diepste in beweging kan brengen. Voorgaan in De Duif  
betekent voor mij dus: luisteren naar elkaar en zo het beste van jezelf  delen – je 
twijfel, je hoop en kracht. Ik vind dat een viering altijd spannend en uitdagend 
moet zijn (in de zin van: verrassend en ontdekkend, vernieuwend, inspirerend 
en positief). Ik vind dat niet gemakkelijk, maar wèl een hele uitdaging, die ik met 
jullie graag in 2008 weer aan ga. 
●Rob Gijbels
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Vervolg van pagina 2 ►en de vreugde daarover is groot. Na de ontvangst van de 
IND-brief  met het goede nieuws, duurt het nog maanden voor er iets verbetert 
aan de omstandigheden van de ASKV-clienten. Er is een hoop gedoe met pasjes 
en huisvesting laat op zich wachten. Tot nu toe heeft nog geen van de cliënten de 
huisvesting van het ASKV kunnen verlaten. Het zal tot zomer 2008 duren voor alle ASKV kunnen verlaten. Het zal tot zomer 2008 duren voor alle ASKV
cliënten weten of  zij onder het generaal pardon vallen. De overheid heeft zich tot 
doel gesteld eind 2009 alle pardonners een woning te hebben aangeboden. De 
ASKV verwacht zeker nog heel 2008 ondersteuning aan deze clienten te moeten ASKV verwacht zeker nog heel 2008 ondersteuning aan deze clienten te moeten ASKV
bieden, dit is geen moment om hen alsnog te laten vallen. 
De doelgroep van het ASKV houdt niet op bij de mensen ‘die onder de oude ASKV houdt niet op bij de mensen ‘die onder de oude ASKV
vreemde lingen wet vallen’. Ook de nieuwe vreemdelingenwet kent vele slachtoffers. 
De onzorgvuldigheid van procedures maakt dat veel clienten genoodzaakt zijn 
een tweede asielprocedure te starten, of  dat zij om gezondheidsredenen een 
medische behandeling moeten ondergaan en op basis daarvan verblijf  aanvragen. 
Gedurende deze periode zijn de cliënten uitgesloten van opvang en inkomen. 
Het ASKV biedt hen huisvesting en leefgeld ter ondersteuning. ASKV biedt hen huisvesting en leefgeld ter ondersteuning. ASKV
Het hulpverleningsproject kent verschillende aspecten: 
•  Juridisch: het bijstaan in medische en asielprocedures 
• Financieel: leefgeld, kleding, medische kosten, reiskosten, legeskosten
• Huisvesting: in eigen woningen, bij derden of  via bemiddeling
• Bemiddeling: naar instanties, gezondheidsinstellingen en behandelingen
• Maatschappelijk: onderwijs (voor kinderen), taallessen, dagbesteding, netwerk
• Informatie en advies: wekelijks inloopspreekuur, doorverwijzen en adviseren
Naast de concrete hulpverlening heeft het ASKV verschillende projecten:ASKV verschillende projecten:ASKV
Project ‘Leren Zonder Papieren’: Vanuit dit (deels gemeentelijke) fonds kunnen de Project ‘Leren Zonder Papieren’: Vanuit dit (deels gemeentelijke) fonds kunnen de Project ‘Leren Zonder Papieren’:
schoolkosten voor kinderen zonder verblijfsvergunning betaald worden. 
Project ‘Nederlandse les’: Het geven van Nederlandse taallessen aan onder andere Project ‘Nederlandse les’: Het geven van Nederlandse taallessen aan onder andere Project ‘Nederlandse les’:
uitgeprocedeerden, om de zelfredzaamheid te vergroten.
Project ‘Vrouwen eetcafe’: Maandelijkse maaltijd voor vrouwen waar vrouwen 
onderling tips uitwisseling, (h)erkenning bij elkaar vinden, Nederlandse vrouwen 
ontmoeten en informatie krijgen. 
●Ekram Mohammadi
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