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Aanvang zondagsviering 10:30uur
Voorgangers
21 maart Goede Vrijdag Viering
               Helma Schenkeveld
23 maart PASEN
               Marina Slot
30 maart Diana Vernooij
  6 april   Alet Aalders
13 april   Henk Kemper
20 april   nog niet bekend
27 april   Frans Gerritsma

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

Kindernevenvieringen
  ● Zondag 23 Maart Paaseieren schil-
deren ●  Zondag 6 April ● Zondag 4 Mei

Duif agenda
 ● Bestuursvergadering  2 april 2007
 ● Vergadering van aangeslotenen
  Zondag 13 april om 12.00 uur

Het GroeneLichtSinds
  1  1974

Pasen 2008
Lieve Duiven. De zoveelste kwakkelwinter is alweer voorbij, de goede 
voornemens van Januari zijn al verbleekt en nu staat Maart al weer op de 
kalender, het begin van de Meteorologische lente… meestal ook het begin van 
de Hollandse winter.
De eerste echte signalen van de lente lijken tegenwoordig alleen nog maar de 
de chocolade paaseieren die je van Shell tot Blokker kunt kopen. Verder word 
je letterlijk bedolven onder gele pluche kuikens, placemats en servetten, waar je 
ook loopt voor je boodschappen. Enne…leuk hoor, zo’n reuze keukenschort 
voor je man met een mega paashaas erop. Een en al gele gezelligheid. En je telt 
natuurlijk niet mee wanneer je niet een grote bos Paastakken versiert met alle 
eitjes, kuikentjes en alle andere frutseltjes erin! Ja, het is duidelijk… Pasen staat 
weer voor de deur.
Uiteraard zijn deze dagen zeker, net als Kerst, weer een bron van gezelligheid, 
veel (chocolade) eten en eieren zoeken. Maar laten we de diepere betekenis 
van Pasen niet uit het oog verliezen. De Duif  speelt daar natuurlijk weer een 
belangrijke rol in. Buiten onze traditionele dienst op zondag eerste Paasdag, 
hebben we ook nog in petto: 
● het Seidermaal op donderdagavond 20 Maart - door Cees Blaauw en Sem van 
Pol. Aanmelden is - helaas - niet meer mogelijk.
● de viering van Goede vrijdag in de Duif  waarin Helma Schenkeveld ons op een 
heel bijzondere “Mattheüspassie” trakteert.
Redenen genoeg dus, om behalve de eierboer, ook je eigen Duif  met stip te 
noteren in je planning. Wij zien je graag! Koffi e staat altijd klaar… Eierkoek 
erbij?
● Hans Ernens.

Licht uit, spot aan
Harris Brautigam speelt Heijermans
Altijd al willen weten wat een voorganger in zijn of  haar vrije tijd doet? 
Grijp dan nu je kans en ga naar het toneelstuk “Schakels”. 
Vanaf  half  maart zal Harris Brautigam de hoofdrol vertolken in de gedaante 
van, hoe toepasselijk, Pancras Duif.
Het toneelstuk “Schakels” is geschreven door Herman Heijermans en is in 
1903 voor het eerst uitgevoerd. In het stuk staat Pancras Duif  centraal, die zijn 
hele leven in dienst heeft gesteld van zijn fabriek De Schakel, de arbeiders en 
zijn kinderen. Door ziekte moet hij noodgedwongen de leiding van de fabriek 

overdragen aan zijn zoon Henk. Terwijl 
er een band groeit tussen Pancras en 
zijn huishoudster, keert jongste zoon 
Toon berooid terug uit Parijs. Door zijn 
verraderlijke doen en laten ondergaat 
Pancras’ leven een pijnlijke wending die 
hij niet heeft kunnen voorzien.
Heijermans is vooral bekend geworden 
door zijn toneelstuk “Op hoop van zegen” 
(1900), over de zware omstandigheden 
van vissers. Bovendien heeft hij zich 
altijd ingezet 
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Concert in De Duif
Zaterdag 22 maart  15:30 uur
Toegang: €25,-
Meer info: www.dudokensemble.nl
Kaartverkoop via 
www.dudokensemle.nl of 
via Uitburo Amsterdam

JS Bach
Mattheüs Passion
Dudok Koor en Orkest 
o.l.v. Erik van Nevel

Roderik Blom ¡ Evangelist
Michiel Meijer ¡ Christus
Stefanie True ¡ Sopraan
Ina Boersma ¡ Alt
Henk Gunneman ¡ Tenor
Ludovic Provost ¡ Bas

Concert in De Duif
Zondag 30 maart  12:00 uur
Bas Hafkenstcheid (viool)
Irina An
Bas Hafkenstcheid (viool)
Irina An
Bas Hafkenstcheid (viool)

tonova (piano)
Bas Hafkenstcheid (viool)

tonova (piano)
Bas Hafkenstcheid (viool)
Franz Liszt Grand Duo 
concertant (R.-V.-462) 
for piano en violin
Cesar Franck Sonate for Piano 
and violin in A major

Goede Week
Palmpasen zondag 16 maart

Helma Schenkeveld
Witte Donderdag 20 maart 19:00 u.

Seidermaal 
olv Cees Blaauw en Sem van de Pol
Goede Vrijdag viering 21 maart 

19:30 uur
Helma Schenkeveld

Pasen zondag 23 maart 10:30 uur
Marina Slot. Lees verder op pagina 64



Verjaardagen
18 maart Fjoder Gransjean
21 maart Christina Terpstra

3 april Yade Jorritsma
   Joris Schoon

15 april   Ria Estourgie

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, Hans Ernens 
Vormgeving: Freek van der Marck en Fred Vos.
Eindredactie 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 regis ter van 
Aangeslotenen te worden opgenomen. 
Aangeslotenen kunnen onder meer 
parti ciperen in de democratische be sluit  -
vor ming en van hen wordt actieve deel name 
aan de basisgemeente De Duif verwacht.

Jaardoel - maandcollectes

2008 - Handreiking over oceanen; 
opvanghuis
zwerfkinderen - Capãu Bonito in Brazilië
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 oa.: Amnesty international,
Witte Jassen, Switzar jeugdwerk.

��

Het feest van Pasen
Ver voor dat Kerst aanbreekt verheugen we ons op de gezellige kerstdagen.
Pasen overvalt ons steeds meer, zeker als het zo vroeg valt als dit jaar.
In de kerk lijkt Kerst het grootste feest van het jaar te zijn. We zijn er weken van 
tevoren mee bezig en maken er iets groots van. Toch is Pasen in de Christelijke traditie 
het feest der feesten. Waarom hebben we toch zo’n moeite met dat feest?

Als kind uit een niet-kerkelijk gezin had ik niet zoveel met kerst. Kerst Als kind uit een niet-kerkelijk gezin had ik niet zoveel met kerst. Kerst Awas gedoe met eten – veel te formeel en gemaakt vrolijk voor een kind Awas gedoe met eten – veel te formeel en gemaakt vrolijk voor een kind A
– en een boom waarin mijn tijd geen cadeautjes onder lagen, die kreeg je met 
Sinterklaas. Maar Pasen dat was een feest! Met een groot paasvuur, waar we 
al weken van tevoren voor gingen slepen. Met een minder formeel en gezellig 
paasontbijt, eieren zoeken, palmpasenoptocht en ieder jaar nootje schieten 
(een Drents spel met walnoten). Nee als kind uit een niet-kerkelijk gezin was 
voor mij Pasen het feest der feesten.   
In de kerk is dat dus ook zo maar lijkt het te zijn omgedraaid. Theologisch 
is kerst gewoon veel makkelijker uit te leggen en een geboorte is natuurlijk 
veel plezieriger om te vieren. We hebben moeite met Pasen. In onze 
oecumenische gemeenschap komen we er denk ik ook nooit uit. De Heer is 
waarlijk opgestaan!? Ga er maar aanstaan.    
Wat er precies op Pasen gebeurt is, vinden we nergens beschreven. Uit 
alle paasverhalen is te lezen hoe het verdriet en de vrees – gaandeweg, dan 
wel plotseling – worden omgevormd tot vreugde, tot nieuwe kracht, tot 
een nieuwe overtuiging. Niet het opnieuw tot leven brengen van een dood 
lichaam, maar herscheppen tot een nieuwe wijze van bestaan.
Die veertig dagen voor Pasen hebben we hard nodig om ons voor te 
bereiden, de Goede week helpt ons het door middel van beelden voor te 
stellen. Als in een soort tableau vivant speelt het hele verhaal zich voor je 
ogen af: de intocht in Jeruzalem, het laatste avondmaal, de terechtstelling, de 
dood en op die derde dag de opstanding. We zien het allemaal op ons netvlies 
staan, en we hebben nog 50 dagen naar het Pinksterfeest te gaan om het met 
behulp van de Heilige Geest ook allemaal te begrijpen. 
● Alet Aalders

Jubilerende Huub Oosterhuis publiceert 
autobiografi sche gedichten  
Op 5 maart 2008 verscheen Wie bestaat, de nieuwe dichtbundel van 
Huub Oosterhuis. De gedichten in dit werk gaan onder meer over zijn 
‘onberedeneerbaar godsverlangen’, zijn vriendschap met prins Claus, zijn 
kinderen Trijntje en Tjeerd, de dood en de Schipholbrand. 
50 jaar kerklieddichter Huub Oosterhuis (74) viert dit jaar zijn gouden 50 jaar kerklieddichter Huub Oosterhuis (74) viert dit jaar zijn gouden 50 jaar kerklieddichter
jubileum als kerklieddichter. In 1958 maakte hij als jezuïet zijn eerste lied 
voor de Nederlandstalige liturgie, die toen nog in een experimenteerfase 
verkeerde. Veel van zijn liederen werden oorspronkelijk geschreven voor de 
katholieke Amsterdamse Studentenekklesia. 
Godweet komt het goed  Behalve liederen, gebeden en theologische essays 
publiceert Oosterhuis regelmatig vrije poëzie. Zo werden van de bundel 
Godweet komt het goed dertienduizend exemplaren verkocht. Oosterhuis is 
een van de oprichters van Stichting School der Poëzie en hoofdredacteur van 
het tijdschrift Roodkoper.
Priester Oosterhuis is een van de voorgangers van de Amsterdamse Priester Oosterhuis is een van de voorgangers van de Amsterdamse Priester
Studentenekklesia, sinds 1970 een onafhankelijke geloofsgemeenschap 
die samenkomt in de Rode Hoed aan de Keizersgracht in Amsterdam. 
Oosterhuis zegt zichzelf  nog te beschouwen als priester. De dichter, priester 
gewijd in 1964, werd vanwege zijn huwelijk in 1970 door het rooms-katholiek 
gezag geschorst.
● bron; www.katholieknederland.nl
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Tekst en Uitleg
In de wekelijkse liturgieviering in de Duif  neemt muziek een belangrijke plaats 
in. In onze optiek moeten gesproken woord en muzikale invulling goed bij 
elkaar aansluiten. Tijdens de wekelijkse liturgievoorbereiding worden liederen 
naast de teksten gezocht die het een met het ander versterken.
In de reeks Tekst en Uitleg wordt een van de liederen nader besproken. Op 
voorhand zij gezegd dat de schrijver niet degene is die dé enig juiste vertaling kan 
geven. Wel  tracht hij te vertalen wat het lied, althans bij hem, losmaakt.

In deze editie van Het Groene Licht staan we stil bij het lied: “Om Vrede.” De 
tekst is van Huub Oosterhuis, de muziek van Antoine Oomen.

Als “ondertitel” staat bij dit lied geschreven “naar Belijdenissen van Augustinus,” 
niet de eerste de beste natuurlijk.
In de regel ervaren luisteraars dit lied als een mooi liefdeslied. Grappig is dat: 
dit stukje voor het Groene Licht schrijf  ik juist op 14 februari, Valentijnsdag. 
Omdat je de einddatum van het inleveren van kopij niet mag overschrijden moet 
je op tijd zijn ! En... ik koos niet eens zelf  voor dit lied; er werd me gevraagd dit 
lied eens te beschouwen. We gaan de goede kant op !
Ik kan me heel goed voorstellen dat je eerste ingeving bij dit lied is: wat een 
mooie gedachte is dat; wat een mooie manier om je geliefde te zeggen hoeveel 
je van haar of  hem houdt. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het juist 
de titel van het lied is die duidelijk maakt wie (of  liever: wat) hier bezongen 
wordt. Het lied bezingt de Vrede, in dit geval verbeeld als een persoon, als 
“jij” aangesproken. Vrede kent veel facetten: gaat het over de wereldvrede, of  
misschien over vrede die je in jezelf  zou kunnen vinden ?
Laten we eens doordenken op dat laatste; de wereldvrede is immers zo groot, 
zo zwaar te realiseren voor ons, eenvoudige burgers. Laten we eens denken dat 
het lied de vrede bezingt die je in jezelf  kunt vinden. Het is voor ons een valkuil 
om overal te zoeken. En wat houdt de dichter ons hier voor: de vrede zit diep 
in jezelf. Je moet er alleen oog voor hebben. Als je overal gezocht hebt, maar 
uiteindelijk tijd neemt om in jezelf  te kijken, dan tref  je daar je echte vriend aan. 
De vriend die in jezelf  zat. Van meet af  aan. De vriend die jij niet zag omdat 
je “buiten” zocht. Buiten jezelf. In je zoektocht vloeide je als water alle kanten 
uit, liep je verloren, als kip zonder kop te zoeken op de verkeerde plekken. En 
daar vond je niet wat je hoopte te vinden, te voelen, te ervaren. Gelukkig is 
je Vredesvriend een betrouwbare partner. Eentje die je doofheid doorbreekt 
en die je blindheid verbreekt. Op het moment dat je die vriend ziet opdagen 
is ‘ie oogverblindend. Snap je niet dat je hem niet zag. Maar één ding: je wilt 
hem niet meer kwijt. Die vertrouwde geur die jou open doet gaan, die heerlijke 
smaak van rust in je zelf. Die rust die het mogelijk maakt de hele wereld aan 
te kunnen. Rust die er voor zorgt dat je er ook weer voor anderen zult kunnen 
zijn. Voor anderen die jou nodig hebben. En daarmee komen we toch een beetje 
uit op een liefdeslied. Misschien kan het lied dan de opstap zijn om de ander 
lief  te hebben, er te zijn als het nodig is. Dat doe je misschien het liefst voor 
je allerliefste partner. Dat is prima, maar er is ruimte genoeg om ook aan nog 
anderen te denken. Als we dat opbrengen hebben we meteen een stukje van die 
andere doelstelling behaald: een bijdrage aan wereldvrede. Die Augustinus was 
zo gek niet !

O ja, daar waar ik “vriend” schreef  is uiteraard ook “vriendin” bedoeld !

Heb je ook een lied in gedachten dat je wel eens voor het voetlicht wilt brengen,meld het aan de redactie van Het 
Groene Licht of zeg het me op een zondagochtend. Dan nemen we jouw keuze misschien een volgende keer op in 
een “Tekst en Uitleg.”

● Henk Kemper

Om Vrede
Veel te laat heb ik jou lief  gekregen
schoonheid 
wat ben je oud 
wat ben je nieuw.

Veel te laat heb ik jou lief  gekregen.

Binnen in mij was je, 
ik was buiten
en ik zocht jou als een ziende, blinde
buiten mij, en uitgestort als water 
liep ik van jou weg en liep verloren
tussen zoveel schoonheid 
die niet jij is.

Veel te laat heb ik jou lief  gekregen
schoonheid 
wat ben je oud 
wat ben je nieuw.

Toen heb jij geroepen en geschreeuwd,
door mijn doofheid ben jij heen gebroken.
Oogverblindend ben jij opgedaagd
om mijn blindheid op de vlucht te jagen.

Geuren deed jij en ik haalde adem,
nog snak ik naar adem en naar jou.
Proeven deed ik jou en sindsdien
dorst ik, honger ik naar jou. 
Mij, lichtgeraakte heb jij doen ontbranden, 
en nu brand ik lichterlaaie naar jou toe, 
om vrede.

Veel te laat heb ik jou lief  gekregen
schoonheid 
wat ben je oud 
wat ben je nieuw.



Spandoek: ‘Steun de Spelen. 
Eerlijke compensatie voor boeren die 
land verliezen!’

Voor mensenrechten - Kom in actie - samen met Amnesty International
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Vroeger kende ‘iedereen iedereen’ in de Duif. 
Nu is dat niet meer zo. Er komen mensen bij en 
er gaan er wel eens weg. 
Sommigen ken je bij naam, anderen alleen van gezicht. 
Dit keer stelde de redactie de bekende 7 vragen aan 
Sem van de Pol 
1 Vertel eens iets over jezelf ter introductie
Ik ben Sem van de Pol,29 jaar, werkzaam in de psychiatrie (RIBW). Sinds 
kort woon ik in de Pijp, voorheen woonachtig in Osdorp. Mijn leven heeft 
een stormachtige periode achter de rug met veel veranderingen, waarvan mijn 
aanwezigheid in deze geloofsgemeenschap een vingerwijzing van is. 
2  Hoe kwam je in de Duif verzeild en wanneer was dat ongeveer?    
In was voor de eerste keer in de Duif  in november van vorig jaar, dat was voor 
een lunchconcert waar ik destijds contact had met een van de orkestleden.
3  Wat treft je als aangenaam en wat als minder aangenaam in De Duif?
Wat me aanspreekt aan de vieringen in de Duif  is het muzikale karakter 
waaronder het pianospel en het koor, de liederen van Huub Oosterhuis, het feit 
dat er elke zondag brood en wijn wordt gedeeld (wat voor een protestant geen 
vanzelfsprekendheid is). Verder spreekt de diversiteit van de groep me erg aan, 
ik heb als nieuweling al snel het idee gekregen welkom te zijn en de mensen met 
wie ik contact heb gehad tot op heden hebben me het gevoel gegeven dat ik er 
bij hoor (complimenten wat dat betreft).
Als er nog een kritische noot mag klinken dan wil ik zeggen dat ik er soms 
moeite mee heb met het zogenaamde lekenkarakter. Ik merk dat ik bij het 
lezen van bijbelpassage behoefte heb aan een verklaring van een theologisch 
geschoolde voorganger, dat is misschien nog een klein Gereformeerd restje. 
Aan de andere kant vind ik het wel verrassend om tot andere inzichten te 
komen door het eenvoudig weg lezen van bijbelpassages, zoals dat gebeurt in de 
liturgiecommissie. 
4  Kan je onder woorden brengen wat je zoekt in een kerk?
Verstilling, inspiratie en verbinding met mensen.
5  Wat voor geloofsachtergrond heb je?
Mijn kerkelijke achtergrond is vrij zwaar te noemen, geboren en getogen in de 
Gereformeerde Gemeente in Nederland in een klein Betuws dorp. Via een SOW-
kerk bij deze oecumenische kerk verzeild geraakt. Verder ben ik erg geïnspireerd 
geraakt door de oecumenische broedergemeenschap in Taizé en de boeken (Het 
verhaal gaat…) van Nico ter Linden.     
6  Ken je veel mensen in de Duif.
Wat is veel? Ik ben er nog vrij kort en denk dat ik tot op heden met zo’n 10 á 15 
mensen contact heb gemaakt.
7  Wat wil je als werkpunt voor de Duifgemeenschap voordragen?
Tja, moeilijk. Ik heb wel eens gedacht dat misschien een idee zou kunnen zijn 
om een bepaald uitwisselingsprogramma te komen met andere kerken. Ik 
heb vrienden die aangesloten zijn bij de Keizersgracht kerk, met hen heb ik 
afgesproken om eens mee te gaan naar hun kerk waarna zij eens mee zullen gaan 
een viering in de Duif.
Verder heb of  had ik er nieuweling soms moeite mee dat er zo’n nadruk wordt 
gelegd op de fi nanciële nood van de basisgemeente. Hoewel ik zeer zeker begrip 
voor heb komt het op mij soms over als bedelend en niet altijd even gastvrij. 

        De7vragenPersonalia
● Ria Estourgie: is eind december 
verhuisd; zij wordt nu verzorgd in 
Zorgcentrum St. Jacob. (kamer 251)
● Paul en Elizabeth Louter zijn onlangs 
verhuisd naar Amersfoort
● Margareth van Biene-Hershey is nu 
defi nitief verhuisd naar Floria, USA (St. 
Augustine)
● Ramses en Elise Man en Susan 
Smithuis verhuizen eind maart naar 
hun nieuwe huis in De Rijp.
Zij blijven allen wel aangesloten bij De 
Duif! 

En verder heten we nog twee nieuwe 
Duiven van harte welkom: Hans 
Schuurman (vorig jaar al, maar nog 
niet in HGL gemeld) en recent: Sem 
van de Pol, beiden woonachtig 
te Amsterdam.

Wie behoefte heeft aan een up-to-
date adreslijst, let op er zijn ook diverse 
wijzigingen van emailadressen, kan 
deze verkrijgen bij het secretariaat: 
Rob Gijbels. Je kunt je vraag ook 
mailen naar deduif@xs4all.nl.

Je hart vol-ledigen
Het is voorbij.
Wat is voorbij?
De dood is voorbij gekomen,
het licht is nu aanwezig,
in plaats van de dood is er licht.

Licht dat lichter is dan licht,
de dogen van je hart zien als nog 
nooit,
het leven is vol-ldig vol,
Jezus is waarlijk opgestaan

● Uit: Veertigdagen kalender 
Krommerijnstreek.

Correcties en aanvullingen
u
Correcties en aanvullingen
u
Correcties en aanvullingen

In het vorige Groene Licht werd bij 
Correcties en aanvullingen

In het vorige Groene Licht werd bij 
Correcties en aanvullingen
het artikel van over de Franciscanen 
ten onrechte Frans Gerritsma als 
auteur vermeld. Bron was Binnenkrant.
u In het hoofdartikel verwijderde 
eindredacteur Fred de laatste regels, 
waardoor het stuk een merkwaardige 
afsluiting kreeg. De slotzin had moeten 
zijn: “...koffi e en thee is vers iedere 
zondag met wat lekkers erbij… We 
kunnen allemaal trots op elkaar zijn. 
Mooi toch?”



Over het slingerleven 
van Jezus
Over het slingerleven 
van Jezus
Over het slingerleven 

Toen ik bezig was met het schrijven van mijn boek Spiritualiteit van je kind, 
stelde iemand mij de vraag: ‘Is er nu ook al een spiritualiteit van een kind?’ 

Spiritualiteit wordt meestal in verband gebracht met volwassenen, die op zoek 
zijn naar verdieping in hun leven en in hun geloof. Wie goed luistert naar 
kinderen, komt tot de ontdekking dat er kinderen zijn, die zeer gevoelig zijn voor 
het spirituele, het wonder dat het leven overstijgt, zij stellen zeer diepzinnige 
vragen over de diepste dingen van het leven. Zij brengen God ter sprake, maar 
ook Jezus, getuige deze ervaringsverhalen. Een fragment:
... Op de zaterdag voor palmzondag ging Geert, zeven jaar oud, met zijn 
moeder naar de parochiekerk om er een palmpaasstok te maken. Tijdens het 
versieren van de stok maakte Geert een slinger van stroken papier. Hij maakte 
deze schakeltje voor schakeltje. Toen zei hij: Weet je mama, deze ketting is net als 
het leven van Jezus. Zonder begin en zonder einde. Dat houdt nooit op. Dat gaat 
maar door. Als mensen aan Jezus denken zijn ze net zo’n schakeltje.
De moeder van Geert zegt tegen hem: ‘vertel dit maar eens aan pastor Ad’, die 

verder op staat.
Als Geert dit aan hem gezegd heeft, komt 
hij weer terug om verder te plakken en zegt: 
‘Eigenlijk hoeft hij niet meer te preken. 
Want weet je mama, als alle mensen in de 
kerk elkaar zou een hand geven dan voelen 
ze dat ze zo’n schakel zijn. Dan hoeven ze 
het niet meer te horen, dan weten ze het’.
Ook dit gaat Geert aan pastor Ad 
vertellen.
De pastor pakt deze inzichten van Geert 
op en gaat er in de viering verder op in. 
Als hij iets verteld heeft over de symbolen 
van de palmpaasstok, zegt hij: ‘Nu dacht ik 
altijd, die slinger: dat is gewoon versiering. 
Maar nu ik met Geert gepraat heb, weet 
ik wel beter. Geert vertelde mij van het 
slingerleven van Jezus. 
Als de pastor het gebed van het Onze Als de pastor het gebed van het Onze Als de pastor

vader gaat bidden, vraagt hij aan alle aanwezigen elkaar een hand te geven en de 
ketting van Jezus niet te onderbreken. Geert kijkt glunderend rond.
Als het Pasen is zegt de zevenjarige Kirsten: ‘Eigenlijk is Jezus opnieuw geboren 
vandaag, maar dan als een groot mens’. 

● Uit: Spiritualiteit van je kind, Kitty Bouwman, uitgegeven bij KBS/VBS (Den Bosch) 2007 
(binnen vier maanden tijd is de eerste druk uitverkocht). (binnen vier maanden tijd is de eerste druk uitverkocht). (binnen vier maanden tijd is de eerste druk uitverkoc

Prijs voor persvrijheid opnieuw voor Chinese journalist
Op 20 november 2007 is de Golden Pen of  Freedom-prijs toegekend aan de 
Chinese journalist Li Changqing. Hij zat drie jaar vast omdat hij schreef  over de 
uitbraak van dengue (knokkelkoorts) terwijl de autoriteiten probeerden deze grote 
bedreiging voor de gezondheid geheim te houden. Op 2 februari 2008 kwam hij 
vrij. In 2006 kende de World Association of  Newspapers (WAN) hun jaarlijkse 
prijs voor persvrijheid toe aan Shi Tao, de journalist die tien jaar vastzit vanwege 
het versturen van een email met overheidsinformatie naar het buitenland. Het 
kwam nooit eerder voor dat de prijs twee keer achter elkaar naar een journalist 
uit hetzelfde land gaat. De organisatie noemde de beslissing van Li om verslag 
te doen van de dengue uitbraak, wetende wat de consequenties zouden kunnen 
zijn, moedig en een inspiratie voor journalisten over de hele wereld.
● Wordt Vervolgd,  Amnesty Internatinal

��

Donderdag 13 maart in De Duif
Amsterdam Bach Consort: 
Johannes Passion
Bach schreef de Johannes Passion in 
1724 in drie maanden tijd. Op 7 april 
van dat jaar, Goede Vrijdag, klonk dit 
werk voor het eerst in de Thomaskirche 
in Leipzig. Een jaar later verving Bach 
het openingskoor door een ingetogen 
koraalbewerking, waarschijnlijk omdat 
er kritiek op de (te uitbundige) muziek 
was gekomen. Bach bleef wijzigingen 
in de Johannes Passion aanbrengen, 
waardoor er tegenwoordig vier 
verschillende versies van bestaan 
- naast die uit 1724 en 1725 zijn er 
ook versies uit 1728 en 1749. Vlak 
voor zijn dood begon Bach aan een 
nieuwe versie, die hij niet heeft kunnen 
afmaken. 
Juist het feit dat de Johannes Passion 
een bondige en theatrale vertelling 
is, maakt het onderscheid met de 
Matthäus Passion. Niet de prachtige 
aria’s, maar de dramatische vertelling 
vormt het hoogtepunt van deze 
passie. De hoofdrollen voor het koor 
en de evangelist zijn de reden dat 
Niek Idelenburg de dubbelrol van 
evangelist en dirigent vervult, waardoor 
evangelist, koor en orkest in deze 
vertelling letterlijk de dialoog aangaan. 

Zondag 16 maart in De Duif
13:00 uur - Orgelconcert door 
Stephan van de Wijgert
Toegang gratis
● info zie site Stadsherstel

Jan Pronk voorzitter IKV
Sinds kort is PvdA-ikoon Jan Pronk 
voorzitter van het Interkerkelijk Vredes-
beraad (IKV). Enigzins ver   rassend 
was zijn benoeming wel. “Maar als 
mij dat wordt gevraagd, dan vind ik 
het een verplichting daar serieus op 
te reageren... Ik heb een christelijke 
opvoeding gehad. Daar kom ik nooit 
meer van los.” Maar hij  zegt niet 
te geloven in een God die dagelijks 
leiding geeft. Pronk gelooft in een 
bijbelse opdracht om een goed mens 
te zijn. Dat kun je benoemen in 
de termen van het boek Genesis: 
bouwen en bewaren. Of in termen van 
Mattheüs: goed rentmeesterschap.
● Wordt Vervolgd,  Amnesty Internatinal



voor de Sociaal 
Democratische Arbeiders Partij. Deze twee aspecten van 
zijn leven hebben in de toneelkritieken altijd op gespannen 
voet met elkaar gestaan. Als Heijermans zijn socialistische 
boodschap te duidelijk uitstalde, werd hij beschuldigd van 
propaganda. Maakte hij zijn motief  ondergeschikt aan het 
drama, zoals in “Schakels”, dan verweten critici Heijermans 
dat hij niets te vertellen had als het geen proganda was. 
Kortom, gaat het zien en oordeel zelf! 

“Schakels” wordt vanaf  14 maart uitgevoerd in het 
Plankenierstheather in Huizen. Kijk voor meer informatie 
en reserveringen op www.plankenierstheater.nl of  bel 035  
694 34 92. 
● Dorien Gransjean-Eldering

��

u Lucaspassie in de Rode Hoed. Vrijdag 21 maart 
a.s.  aanvang 15.00 uur lezen Huub Oosterhuis, Alex 
van Heusden en Geeske Hovingh  het verhaal van Jezus’ 
overlevering, lijden en sterven in de nieuwe vertaling van 
“Het evangelie van Lucas”, zoals geschreven door huub 
Oosterhuis en Alkex van Heusden.

u De blijde boodschap van het Judasevangelie.
Vorig jaar verscheen de eerste Koptisch-Nederlandse 
vertaling van het recent in Egypte ontdekte ‘Evangelie 
van Judas’. In een wereldwijd uitgezonden documentaire 
werd het ‘Evangelie van Judas’ door National Geographic 
gepresenteerd. Hans van Oort was vanaf  het begin 
nauw betrokken bij de ontdekking en de uitgave van dit 
eeuwenoude geschrift en heeft als een van de weinigen 
uit Nederland het handschrift ook daadwerkelijk gezien. 
Op deze avond schetst hij de belangrijkste kenmerken van 
de tekst. Dat is vooral het beeld van Judas, dat zo anders 
is dan de slechterik die hij in de loop van de eeuwen is 
geworden. Hier wordt hij de “leidende ster” genoemd. 
Het evangelie van Judas bestaat voor een groot deel uit 
dialogen tussen Jezus en deze favoriete discipel over onder 
meer het wezen en de toekomst van mens en wereld. De 
kruisiging en verrijzenis van Jezus komen er niet in voor. 
Opvallend is ook dat het evangelie van Judas anders dan 

de Bijbelse evangeliën maar liefst vier keer meldt dat Jezus 
lachte. Het Ignatiushuis organiseert op donderdag 17 april 
een lezing door Hans van Oort, hoogleraar Patristiek te 
Nijmegen. 
Code: C 735 Tijd: 19.30-22.00 uur 
Kosten: € 15,-. Opgeven bij Ignatiushuis.

u Vorig jaar werd in Amsterdam breedschalig stilgestaan  Vorig jaar werd in Amsterdam breedschalig stilgestaan  Vorig jaar
bij de spraakmakende  uitgave “kerk en ambt”, geschreven 
door de dominicaan André Lascaris. (een boekje dat 
overigens door de RK-kerk in Nederland verbonden werd 
te verspreiden binnen hun kerken!).  Wie belangstelling 
heeft voor de verdere discussie hieromtrent verwijzen 
wij graag naar de website www.rk-kerkplein.org waar 
critici met elkaar in debat blijven met vaak steekhoudende 
gedachtenwisselingen! Op deze site vind je ook 
kommentaar en toelichting op de toespraak van oa. Wim 
van Eijck rond zijn installatie als nieuwe aartsbisschop van 
Utrecht.

u Pinksterfestival Amsterdam 2008 Het festival van 
de gezamenlijke kerken in Amsterdam is dit jaar het 
Pinksterfestival Amsterdam 2008 en vindt plaats van 9 
t/m 17 mei a.s. Het festival motto is: Get the Spirit!  Meer 
informatie volgt nog.

Agenda
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Speeldata “Schakels”
Vrijdag 14 maart 20.15 uur
Zaterdag 15 maart 20.15 uur
Zondag 16 maart 14.00 uur
Donderdag 20 maart 20.15 uur
Vrijdag 21 maart 20.15 uur
Zaterdag 22 maart 20.15 uur
Donderdag 27 maart 20.15 uur
Vrijdag 28 maart 20.15 uur
Zaterdag 29 maart 20.15 uur
Zondag 30 maart 14.00 uur
Donderdag 3 april 20.15 uur
Vrijdag 4 april 20.15 uur
Zaterdag 5 april 20.15 uur


