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Aanvang zondagsviering 10:30uur

Voorgangers
29 juni Frans Gerritsma
6 juli Rob Gijbels

13 juli Diana Vernooij
20 juli Maruja Bredie
27 juli Helma Schenkeveld
  3 aug Alet Aalders
10 aug Harris Brautigam
17 aug Marina Slot
24 aug Alet Aalders
31 aug Gastvoorganger: Klaas Vos
  7 sept Henk Kemper

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

Kindernevenvieringen
  ● Juli & Augustus geen 
kindernevendiensten
  ● zondag 7 september & 5 Oktober

Duif agenda
 ● Duif koor is op vakantie van 

23 juli tot en met  16 augustus 
Bestuursvergadering  20 Augustus

 ● Vergadering van aangeslotenen
Zondag 24 augustus om 12.00 uur
 ● Monumentenweekend zaterdag en 

zondag 13 & 14 september

Het GroeneLicht
Chattend of niet, we 
houden contact deze zomer
Dit is alweer het laatste nummer van Het Groene Licht voor de zomer. 
Wat gaat de tijd toch snel. En terwijl het koor met vakantie gaat zullen de 
voorgangers een geheel eigentijdse zomerserie verzorgen onder de titel Chatten 
met God. Ik mag hopen dat het een nog groter succes wordt dan vorig jaar. 

Een paar weken geleden is tijdens de Vergadering van Aangeslotenen het 
jaarverslag van 2007 aan iedereen uitgereikt. Ik wil jullie er op wijzen dat 

ook als je er toen niet was er een exemplaar voor je beschikbaar is. Vraag ernaar 
bij één van de bestuursleden en we zullen er voor zorgen dat je een jaarverslag 
krijgt. Je krijgt een overzicht van de activiteiten die hebben plaatsgevonden het 
afgelopen jaar. Maar uit de gegevens wordt ook duidelijk dat onze fi nanciële 
situatie een blijvende bron van zorg is. En omdat op de uitgaven niet veel te 
bezuinigen valt moeten we wat aan de inkomsten doen. Dit is een zorg van ons 
allemaal. Iedere suggestie om onze inkomsten te verhogen is welkom.

Een andere zorg van het bestuur is dat slechts een kleine groep mensen iedere 
week weer zorgt voor alles wat moet worden gedaan om er voor te zorgen dat de 
boel blijft draaien . Heel direct zijn wij daarom op zoek naar vrijwilligers die op 
zondag voor de dienst er voor willen zorgen dat er voldoende stoelen klaar staan 
voor de bezoekers. De bestuursleden zorgen voor de rest van de spullen. 

Als je geen bezwaar hebt om wat eerder te komen om te zorgen dat je samen 
met anderen dat deel van de bezigheden op je neemt, geef  je dan op in de 
koffi ehoek en dan zullen wij daar een rooster van maken. Ook als we niet genoeg 
vrijwilligers krijgen zullen we een rooster maken en dan kan na de zomer deze 
taak worden verdeeld.

Rest mij nog jullie allemaal een hele fi jne zomer toe te wensen. En voor dat je het 
weet zien we elkaar weer… we houden contact.
● Hedwig Buren

Zomervieringen serie: 
Chatten met God  
Samen met de eeuwige in een smeltkroes
Ook dit jaar is De Duif  gedurende de vakantieperiode elke zondag geopend en 
is er een viering van schrift en tafel. Deze zomervieringen hebben een speciaal 
karakter en een eigen overkoepelend thema. Dirigent, koor en pianiste zijn met 
vakantie, maar de duifvieringen gaan dóór. Het thema van de zomerserie van dit 
jaar is: Chatten met God. Meer over dit onderwerp op pagina 3.

Berichten uit de Oecumenische basisgemeente De Duif ● Verschijnt 11 maal per jaar ● Redactieadres: Utrechtsedwarsstraat 7, 1017 WB  Amsterdam ● deduif@xs4all.nl ● www.deduif.nu ● ) 020 4220380

Orgelconcerten 
in De Duif
Orgelconcerten 
in De Duif
Orgelconcerten 

zondag 13 juli
Orgelconcert door Christine Kamp, 
organist van de Grote kerk Weesp
zondag 20 juli
Orgelconcert - Wandelconcert: 
Stephan van de Wijgert
Orgelconcert in de Amstelkerk en de 
Duif met een kleine wandeling tussen 
de beide lokaties
zondag 27 juli
Orgelconcert door Wim Diepenhorst, 
orgeladviseur van de Rijksoverheid
info: www.deduif.nu
aanvang 16.00 uurEn verder in dit nummer:  2 Statenvertaling eidelijk digitaal | 3 Chatten met God | 

| 4 De 7 vragen | 5 Soms... | 6 Een jaar later |



Verjaardagen
  30 juni Wessel Moerkamp
  1 juli Til Grothuizen
   Marisca Jorritsma
    9 juli Thomas Moerkamp
  11 juli Ireen van der Endt
  12 juli Natalie Hakhoff
  17 juli Julia Rikken
  2 aug Tineke Berger
   Margaret van Biene - Hershey
    5 aug Herman Rikken
    8 aug Chris Eylders
   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 
Hans Ernens.
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 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.
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Statenvertaling 
eindelijk digitaal
Statenvertaling 
eindelijk digitaal
Statenvertaling 
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) is in 2006 begonnen met de 
digitalisering van historische Bijbels. Vorig jaar zijn de Leuvense Bijbel uit 
1548 en de lutherse Bijbelvertaling van Adolph Visscher uit 1648 in hun 
originele vorm op de website www.bijbelsdigitaal.nl ontsloten. Daarnaast 
heeft het NBG medewerking verleend aan het project van dr. N. van der 
Sijs om de Statenvertaling van 1637 te transcriberen. Sinds kort is ook deze 
te vinden op www.bijbelsdigitaal.nl. 

De Statenvertaling, die is toch hopeloos ouderwets, zult u denken. Dat 
mag misschien wel waar zijn, het belang van deze vertaling staat buiten 

kijf. De oorspronkelijke editie uit 1637 is door de commissie-Van Oostrom 
uitverkoren tot een van de ‘vensters’ op het verleden die tezamen de 
historische canon van Nederland vormen. De taalkundige, cultuurhistorische 
en religieuze waarde van die Bijbelvertaling is onschatbaar. De invloed die 
deze tekst heeft gehad op de Nederlandse taal, cultuur en het religieuze 
gedachtegoed is eveneens onschatbaar. Maar die invloed zou wel geschat 
kúnnen en zelfs moeten worden. Dat kan echter alleen als de tekst van de 
Statenvertaling digitaal beschikbaar en doorzoekbaar is.

Overtypen
Het project is een initiatief  van Nicoline van der Sijs die op een wervingsactie 
in juni 2007 maar liefst 300 reacties kreeg. Uiteindelijk hebben er 135 mensen 
meegewerkt om de ruim 1400 gedrukte bladzijden te transcriberen. Dankzij 
de gezamenlijke inspanningen is binnen een jaar de complete tekst van de 
Statenvertaling, bijna 2,6 miljoen woorden, overgetikt, gecorrigeerd en op 
internet geplaatst. De tekst bleek namelijk door software niet ontcijferd te 
kunnen worden, waardoor ouderwets handwerk de enige oplossing was. De 
135 mensen waren vrijwilligers ,van allerlei rangen en standen en afkomsten. 
Alleen op deze manier was het project fi nancieel haalbaar.

Vergelijken
Het belangrijkste doel dat volgens de Nicoline van der Sijs is bereikt, is dat 
allerlei oude en moderne Bijbelvertalingen naast elkaar gelegd en onderzocht 
kunnen worden op verschillen en overeenkomsten. Zo kan men bijvoorbeeld 
onderzoeken hoe groot de invloed van het Duits is op de Nederlandse 
protestantse Bijbelvertalingen. Ook is de taalkundige er zeker van dat men 
woorden gaat vinden, die niet in woordenboeken voorkomen.

Afbeeldingen
De Statenvertaling 1637 is sinds 23 mei te raadplegen op drie websites: 
die van het Nederlands Bijbelgenootschap (www.bijbelsdigitaal.nl), van de 
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (www.dbnl.org) en van 
het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (www.inl.nl). Vormgeving en 
zoekmogelijkheden verschillen per website. Alleen op de website van het 
NBG zijn ook originele pagina’s te bekijken, facsimileafbeeldingen worden 
die genoemd, die aan het digitaliseringsproject ten grondslag hebben 
gelegen.

● Dorien Gransjean-Eldering
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Lunchconcerten in de Duif
Heb ik mijzelf in het vorige nummer 

voorgesteld als nieuw aangeslotene 
van de basisgemeente, deze keer wil 
ik me opnieuw voorstellen, als zijnde 
coördinator van de lunchconcerten.

Op 13 april vroeg Hans Ernens aan 
mij of ik bereid was mee te helpen met 
organiseren van de lunchconcerten in 
de Duif, zoals u ziet had ik daar wel 
oren naar.

Op 18 april hebben wij als 
commissie, dat zijn: Iris Gomez 
Hernandez, Rui Ernens-Suprihadi en 
og. overleg gehad hoe we het een en 
ander willen aanpakken. We hebben 
van de gelegenheid gebruikt gemaakt 
om maar meteen het glas te heffen op 
de nieuwe commissie!!

We willen als commissie graag nieuw 
leven blazen in de lunchconcerten, 
zoals u gemerkt hebt is het rustig op 
dat gebied de laatste tijd. We zouden 
het tevens leuk vinden om naast het 
traditionele genre van klassieke muziek, 
dat we zeker niet af willen schaffen, 
ook eens wat anders te brengen. 
We dachten hierbij in het bijzonder 
aan muziek uit andere culturen, 
voor een gemeente in Amsterdam, 
de multiculturele stad, zal dat niet 
misstaan.

We hebben er zin in! Toch willen we 
benadrukken dat alle support vanuit de 
gemeente welkom is. Dus als u koren, 
orkesten of andere muziekgroepen kent 
die zeker voor muzikale opluistering 
kunnen zorgen, houden wij ons 
aanbevolen. Het spreekt voor zich dat 
we vooraf graag een stukje willen horen 
wat er te verwachten valt. 

Mocht het zo zijn dat u op een 
andere manier een steentje zou willen 
bijdragen horen we dat ook graag.

 We hopen dat we u elke maand een 
inspirerende muziek kunnen brengen, 
dat de beleving van het aan gesloten 
zijn de bij de Duif zal versterken. Zeker 
in het komende jubileumjaar zal dit 
het extra feestelijk kunnen maken. 
Daarnaast is het een mooi middel om 
onszelf te promoten, ook ik ben via zo’n 
concert binnen gekomen.

● De Lunchconcerten commissie 
Sem van de Pol

Chatten met God
Samen met de eeuwige in een smeltkroes
Ook dit jaar is De Duif  gedurende de vakantieperiode geopend en houden 
we er elke zondag een viering van schrift en tafel. Deze zomervieringen hebben 
een speciaal karakter en een eigen overkoepelend thema. Dirigent, koor en 
pianiste zijn met vakantie, maar de duifvieringen gaan dóór. Het thema van de 
zomerserie van dit jaar is: Chatten met God.
Iedere Godsdienst heeft vragen aan God en kent bepaalde thema’s. Door ieder 
van ons gaat inspiratie heen, soms gevoed door meerdere godsdiensten. Dat is 
dan een soort smeltkroes, waarin allerlei vragen, die we ook aan God hebben 
terechtkomen, samen met de antwoorden die vanuit onze geschiedenissen tot ons 
komen. In die smeltkroes worden de vragen wat uitgezuiverd.

29 juni, Voorganger Frans Gerritsma - Thema: Meegaan
Ga je mee? Hoe ver ga je mee? Hoe ver gaat God mee?
Mee, op weg naar een bekende/onbekende horizon.
Mee, op weg naar binnen, de diepte in jezelf.  
 
6 juli, Voorganger Rob Gijbels - Thema: Mededelen

13 juli, Voorganger Diana Vernooij - Thema: Medevreugde
Vreugde beleven aan de vreugde van anderen: het is het tegenovergestelde van 
jaloezie. In het Boeddhisme is medevreugde minstens zo’n belangrijke deugd als 
medelijden. Hoe staat dat in het Christendom? En wat is medevreugde eigenlijk, 
wat doet het met de ander, met jezelf ?

20 juli, Voorganger Maruja Bredie - Thema: Mededogen
We leven in een smeltkroes aan gevoelens en ervaringen. Ieder van ons probeert 
een zinvol leven te leiden waarin op persoonlijke wijze invulling wordt gegeven 
aan ieders inspiratiebron. Maar zolang we geen mededogen hebben, leven we 
zelf  werkelijk in volledige armoede. Mededogen is niet een gevoel, maar een 
staat van de geest die ontwikkeld is. Wanneer we waarheid en rechtvaardigheid 
toepassen kunnen we ons hart vullen met liefde en mededogen en er zijn voor 
onze medemensen.

27 juli, Voorganger Helma Schenkeveld - Thema: Meewerken
Werk jij ff  mee, om dit voor elkaar te krijgen? Nee, ik heb geen zin, nee, ik heb 
geen tijd, nee, ik wil het op mijn manier doen…
Meewerken of  tegenwerken? Samenwerken of  alleen werken? Wanneer wil jij 
meewerken?? Waaraan wil jij meewerken?? Enne…werkt God dan ook mee?

3 augustus, Voorganger Alet Aalders - Thema: Meeleven
‘Wij houden van Oranje…’ , ‘Laat de leeuw niet in z’n hempie staan…’ .
We staan pal achter onze sporters op EK en Olympische spelen. Ja, tot ze 
verliezen dan.
Hoe gaan we om met mensen die tegenslagen te verduren krijgen. Bergen we 
dan ook stilletjes massaal de slingers weer op of  blijven we ze steunen. 

10 augustus, Voorganger Harris Brautigam - Thema: Medelijden
Ik: Zeg, God, zie je die rotzooi niet op onze aarde? Oorlog, natuurrampen, 
dodelijke slachtoffers en zo....?
God: Mankeer je wat aan je handen?
Ik: Wat bedoel je?
God: Medelijden is soms heel hard werken!
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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 Cor Henneman 
1 Vertel eens iets over jezelf ter introductie
Ik ben Cor Henneman, 56 jaar en ben in 1980 afgestudeerd als sociaal psycholoog. 
Ik heb enkele jaren in het onderwijs gewerkt, raakte toen overspannen, mede 
omdat er een einde kwam aan een lange relatie met mijn toenmalige vriend. Ik 
heb het toen erg moeilijk gehad, met o.a opnames in de psychiatrie. In 1990 
ben ik gaan werken in een buurtcentrum in de Pijp. Dat heb ik met veel plezier 
gedaan. Maar vanaf  1995 was ik steeds vaker ziek. Ik bleek seropositief  te 
zijn. In 2000 moest ik met mijn werk stoppen. Na een lange depressie gaat het 
nu al weer een tijd goed met mij. Ik doe nu vrijwilligerswerk in zorgcentrum 
Bernardus en ben betrokken bij een meditatiecentrum. Ik ben redelijk gelukkig 
met mijn “alleen-zijn”, met een paar goede vrienden, 2 katten en een tuintje, en 
het gevoel dat mijn leven zinvol is.
2  Hoe kwam je in de Duif verzeild en wanneer was dat ongeveer?
Toen mijn leven ontspoorde, ging ik weer op zoek naar God. Ik heb o.a. veel 
steun gehad aan de Psalmvertaling van Ida Gerhardt. Ook ging ik Yoga doen. 
Maar het was wel een solistische zoektocht. Ergens in 1990 kwam ik van “horen 
zeggen” in de Duif.
3  Wat treft je als aangenaam en wat als minder aangenaam in De Duif?
Zeker de eerste jaren vond ik het fi jn om medezoekers te leren kennen. Ik heb 
veel geleerd op de liturgieavonden, maar ook bij het gezamenlijk afwassen, 
schoonmaken en feesten. Het spirituele en het alledaagse met elkaar verbinden, 
dat vind ik belangrijk. Ook de homo vriendelijke sfeer was erg prettig. Ik geniet 
nog steeds van de muziek, het samen zingen en het ritueel van het delen van 
brood en wijn. Door de ontwikkeling in mijn Godsbesef  kan ik mij de laatste 
jaren storen aan bepaalde Bijbel, of  liedteksten.
4  Kan je onder woorden brengen wat je zoekt in een kerk?
Inspiratie, door een paar woorden of  een lied. De warmte en de stunteligheid 
van het samenzijn. De variatie in tafelgebed en geloofsbelijdenis werpen telkens 
een ander licht. En de ontmoetingen bij de koffi e, natuurlijk.
5  Wat voor geloofsachtergrond heb je?
Ik ben katholiek opgevoed in {toen nog dorp} Heemskerk. Ik heb daar in het 
algemeen goede herinneringen aan. Maar in mijn puberteit gooide ik het allemaal 
van mij af. Ik ging studeren in  de roerige jaren zeventig en ruilde (achteraf  
gezien} geloof  en kerk in voor het marxisme en de CPN. Zo rond 1980 kwam 
er weer ruimte voor mijn spirituele kant, die ik lang had weggedrukt. De 
Duifgemeenschap heeft me geholpen om dat verder inhoud te geven. De laatste 
jaren ben ik beïnvloed door de dagboeken van Etty Hillesum en de boeken 
van Donald Walsch {”gesprekken met God”}. Ook bezoek ik regelmatig een 
Boeddhistisch centrum voor cursussen en meditatie. Daar heb ik ook een paar 
kleine taken.
Geloof  betekent voor mij: Leren te vertrouwen op het leven { Leven als 
synoniem voor “God”}. En leren vriendelijk en zachtmoedig te zijn voor “alles 
en iedereen”
6  Ken je veel mensen in de Duif?
Omdat ik nu minder vaak in de Duif  kom, ongeveer om de 6 weken, ken ik 
vooral mensen van “voor de verbouwing”.Maar ook van de nieuwelingen ken ik 
er een aantal, maar niet zo goed.
7  Wat wil je als werkpunt voor de Duifgemeenschap voordragen?
Ik zou willen dat er een goede gedachtewisseling wordt georganiseerd over de Ü

        De7vragen
In de Duiventil
Elke zondag is het feest aan de 
Prinsengracht
Een meeting met afwisselende zang 
en muziek
Samen zitten we in een kerkgebouw 
vol pracht
Ik vind het samenzijn door elke keer 
heel uniek.

Elke dienst in de Duif heeft een eigen  
dynamiek
Met afwisselende thema’s
 ondersteund door het engelenkoor
Na elke preek kleurt de allerfraaiste  
pianomuziek
Ik voel me bevoorrecht onder dit 
boeiende duivengehoor

Een kerkgezelschap op democratische 
leest geschoeid
Gevoed door het  Woord en gesteund 
door de Geest.
Heeft me vooral het allereerste begin 
erg geboeid
Samen geestelijk groeien is een 
geweldig feest.

Bedankt, lieve mensen, voor jullie inzet 
en trouw
Dankzij de inzet in zowel lieve vrienden 
en vriendinnen
Moge we God vieren in een geweldig 
gebouw
Met als enige doel al onze 
medemensen in Hem te beminnen!

● Fernando

Gedachte: 
Neem even de tijd...
   Neem even 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 aan elke nieuwe dag.
een gave, maar ook een opgave op je 
weg.
   Neem even de tijd, heel even maar, 
om te kijken 
waar je kunt helpen op je weg.
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Bijbel in gewone taal moet 
in 2014 af zijn
HAARLEM - De Bijbel in gewone taal 
(BGT), een vertaalproject waaraan het 
Nederlandse Bijbelgenootschap sinds 
kort werkt, moet in 2014 op de markt 
komen.
Dat blijkt uit het jaarverslag 
over 2007 van het Nederlandse 
Bijbelgenootschap (NBG).
In november vorig jaar heeft het 
bestuur van het NBG ingestemd 
met het project Bijbel in gewone taal 
(BGT). Het vertaalproject is inmiddels 
in ontwikkeling. In 2014, als het NBG 
zijn 200-jarig bestaan viert, moet de 
volledige Bijbel in gewone taal klaar 
zijn.
Uit het verslag blijkt dat het NBG in 
2007 8.530.000 euro heeft besteed, 
een iets hoger bedrag dan in 
2006. Vijftig procent van de aan de 
doelstelling bestede gelden is besteed 
aan het vertalen en verspreiden van de 
Bijbel in het buitenland.
In eigen land werkte het genootschap 
aan het project BibleDate, waarbij een 
trailer door het land reed waarin meer 
dan 9000 scholieren uit het voortgezet 
onderwijs „een ’date’ (ontmoeting) met 
de Bijbel beleefden.”
● Bron: www.refdag.nl

Dvd van uniek concert
In de Nieuwe Kerk in Amsterdam 
zingen Trijntje Oosterhuis, Marco 
Bakker, Edsilia Rombley en anderen, 
liedteksten van Huub Oosterhuis. 
Sinds 1958 ontwikkelde Huub 
Oosterhuis een omvangrijk oeuvre 
van religieuze liederen. De artiesten 
worden begeleid door organist Thom 
Jansen, pianist Henry Heuvelmans 
en twee koren: het Koor voor nieuwe 
religieuze muziek en het Koor van 
de Amsterdamse Studentenekklesia. 
Presentatie: Jacobine Geel. 

Extra’s
De dvd bevat 27 extra liederen die niet 
in de uitzending te zien waren en de 
uitzending Schepper & Co van 1 mei 
2008 met het uitgebreide interview met 
Huub Oosterhuis. 
(Bron NCRV – webwinkel)
Dvd-registratie van de Gouden 
Lieddag. Een zeer bijzonder concert 
ter ere van 50 jaar Huub Oosterhuis 

Soms...
Soms ligt mijn innerlijke leven helemaal in de knoei! Dan gist en rommelt 

het aan alle kanten. Mijn pols slaat sneller en de stemming is ook veel 
explosiever. 
Nee, het heeft niets met mijn liefdesleven te maken. Deze hartstochtelijke 
stemming gaat een heel andere kant uit! Niet naar die tastbare aanwezigheid van 
mijn lieve levenspartner met wie ik de dagen vol vreugde deel.
Maar naar die ongrijpbare fantomen die het dagelijkse leven schijnen te moeten 
vertroebelen en verpesten. Soms kun je ze even waarnemen. Meestal voel je 
de invloeden van het malafi de krachtenspel dat de leugens van de dagelijkse 
tamtam een schijn van onvermijdbaarheid en vanzelfsprekendheid moet geven. 
Verdraaiingen en doorzichtige smoesjes die bedrog en oplichting een schijn van 
rechtvaardigheid camoufl eren. 
Ik struikel over de boeven die de wereld regeren, hun land naar de knoppen Ik struikel over de boeven die de wereld regeren, hun land naar de knoppen Ik struikel over
helpen en met alle geweld en bedreiging die ze maar kunnen betalen, mensen 
intimideren en klein krijgen.
Ach, waar heb ik het eigenlijk over? Over speculanten die voedsel opslaan in 
hun pakhuizen om zo over de lijken van verhongerde mensen heen meer geld 
te schrapen voor zichzelf; over geüniformeerde en getroebleerde schoften die 
schijnbaar straffeloos mensen levend laten verrotten omdat ze vreemdelingen 
verbieden hulp te bieden.
En het is helemaal niet zo ver weg. De beerput is ook dichterbij. Het stinkt als ik 
fi guren hoor zeggen dat zij wel ‘recht door zee’ gaan, en daarmee anderen voor 
zwabberaars uitmaken.
Ik kots als ik zie dat een smakeloze tekenaar opgepakt wordt. Niet zozeer omdat 
hij alle fi jngevoeligheid mist, maar omdat ze nu opeens bang zijn geworden 
voor een stelletje onverdraagzame malloten die met een beroep op hun heilige 
boeken maar meteen met moorden gaan dreigen. Wat is er een drek gegooid over 
pastoors, dominees, en rabbijnen, over kerk en christendom en andere religieuze 
instanties. Dat moest allemaal kunnen (en dat moest ook!) vanwege de vrijheid 
van meningsuiting. Waarom nu opeens niet meer?
Hoe kan onze politiek een uitgave van ruim 5 miljard euro’s verantwoorden om 
een waanzinnig oorlogsvliegtuig aan te schaffen? Liggen er in onze verpleeg- en 
verzorgingshuizen niet talloze oudjes te vervuilen omdat er geen geld is voor 
meer verzorgers!!
Wat haat ik een offi ciële instantie die een werknemer die voor de waarheid 
uitkwam wetens en willens in de vernieling manoeuvreert. 
Wat moet ik aan met mensen die als dom vee zich laten manipuleren door 
schreeuwers en bluffers en achter hun domme kreten aanlopen?
Soms, zie ik het helemaal niet meer zitten in onze beschaafde wereld. Krijg ik 
bovendien daags na mijn vakantiegeld een onverwachte belastingaanslag! 
Soms denk ik dat het beter zou zijn als ik maar even een tijdje met vakantie zou 
gaan. Dan kan ik waarschijnlijk wat beheerster mijn ongenoegen kanaliseren. Al 
was het alleen maar omdat ik dan op die manier mijn eindredacteur hoofdbrekens 
bespaar of  ze deze column nu wel of  niet opneemt!                                                                                     
● Harris Brautigam (Wijkkrant van het Wijkopbouworgaan ZuidWest)

Üvraag: welke betekenis hechten we aan de Bijbel, en welke plaats heeft dit boek 
in onze vieringen? Waarom houden we zo vast aan het [kerkelijk] leesrooster, en 
lopen we daardoor vaak braaf  mee in de afgesleten traditie. Kunnen we de Bijbel 
niet beter lezen vanuit zelfgekozen thema’s?
Zijn er geen andere Geloofsteksten die uitgebreid aan bod kunnen komen? We 
experimenteren soms wel eens, maar ik ben er voor dat dit beter en op grotere 
schaal gebeurd. Misschien vraagt dat veel energie, maar de capaciteiten van onze 
gemeenschap kunnen beter tot hun recht komen.
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Een jaar later
Bijna een jaar geleden is er in Het Groene Licht een artikel over Jacob en zijn 
ziekte Cystic Fibrosis (CF) oftewel taaislijmziekte verschenen. Sinds die tijd 
hebben velen van jullie naar Jacobs gezondheid geïnformeerd. Helaas ben ik 
niet meer elke week van de partij, waardoor ik niet in staat ben om iedereen 
(uitgebreid) te spreken. Vandaar hier een kort stukje over de stand van zaken, 
zodat jullie allen weer op de hoogte zijn.

Gelukkig gaat het momenteel naar omstandigheden erg goed met Jacob. Hij 
ligt met zijn gewicht en lengte volledig op schema. Dit is te danken aan het 

goede eten dat hij doet en aan de snelle diagnose. Van de groeiachterstand in de 
eerste weken is niets meer te merken. Belangrijker is dat de longen van Jacob 
nog altijd schoon zijn. In de winter heeft hij een lichte neusverkoudheid gehad, 
tegen griep en dergelijke heeft hij genoeg weerstand weten op te bouwen.

Enige weken geleden is na negen maanden de antibiotica stopgezet, omdat 
de darmbacterie (E.coli) eindelijk verjaagd lijkt. Zo heeft Jacobs lijfje eindelijk 
even rust en kan de darmfl ora ongestoord worden opgebouwd. Het is heel 
goed mogelijk dat er binnenkort weer met antibiotica gestart moet worden, 
als er nieuwe bacteriën ontdekt worden, maar dat zien wij dan wel weer. Wij 
genieten van het hier en nu; het gezegde “wie dan leeft, die dan zorgt” is wel op 
ons van toepassing geworden.

Op 11 juni heeft Jacob een zeer feestelijke verjaardag gevierd. Zoals dat meestal 
gaat, is hij enorm verwend met een berg cadeautjes en kaarten, ook van jullie 
Duiven en Duifjes. Hij was het stralende middelpunt en zat zeer goed in zijn 
vel. Het eerste zo belangrijke levensjaar heeft hij goed doorstaan, een mooier 
cadeau hadden wij als ouders niet kunnen wensen!

Mede namens Fjodor veel dank aan iedereen die naar Jacob informeert, het 
heeft ons goed gedaan en geeft ons veel steun. Hoewel het lastig met zijn eet- 
en slaapschema zit, proberen wij snel een keer met z’n drieën naar De Duif  te 
komen.

● Dorien Gransjean-Eldering

Geheime inburgeringsagenda
Nederland houdt er blijkbaar een geheime agenda op na. Dit concludeerde 
onlangs Human Rights Watch. De mensenrechtenorganisatie beschuldigde 
Nederland ervan de inburgeringstoets in het land van herkomst te misbruiken 
om immigranten uit bepaalde landen, met name Marokko en Turkije, te 
weren. Voor ingezetenen uit deze landen is de toets namelijk verplicht, en 
voor inwoners van de Europese Unie, de Europese Economische ruimte plus 
Zwitserland, Australië, Canada, Japan, Nieuw Zeeland, Zuid-Korea en de VS 
niet. Nederland verklaart het verschil in behandeling onder andere met het 
argument dat de uitzonderingspositie van westerse landen niet tot ongewenste 
immigratie en integratieproblemen leidt. Volgens HRW duidt dat erop dat 
het doel kennelijk niet zozeer betere integratie is als wel het terugdringen van 
immigratie. Nederland zou de buitenlandse inburgeringstest daarom beter 
kunnen afschaffen, luidt het advies. Meer op www.hrw.org.
● Bron: Wordt Vervolgd 2008/6 - Amnesty International

Vakantie is…
Vrije tijd gebruiken om iemand te Vrije tijd gebruiken om iemand te V
   verrassen met een onverwacht
   bezoek!
Amusement met een spannend boek,Amusement met een spannend boek,A
   wat sportief sporten!
K
   wat sportief sporten!
K
   wat sportief sporten!

nutselen, e-mailen of tekenen voor 
   een ander!
Af en toe ongevraagd een handjeAf en toe ongevraagd een handjeA
   toesteken in het huishouden!
Natuur herontdekken met z’n Natuur herontdekken met z’n N
bloemen,

dieren en kleurenpracht!
Tijdens een tocht die onbekende kerkTijdens een tocht die onbekende kerkT
   binnenstappen en de stilte opzoeken!
Iedere dag “ dank u wel” zeggen Iedere dag “ dank u wel” zeggen I
   voor iets dat je bijzonder vond!
E
   voor iets dat je bijzonder vond!
E
   voor iets dat je bijzonder vond!

nergie opdoen om altijd weer
   in Jezus’spoor school, werk en 
   ons leven op te pakken!

Oproep
Onze hele oude stofzuiger is door-
gebrand en onze koelkast op 
‘tHemeltje koelt niet meer,
Daarom wilde ik vragen of iemand een 
stofzuiger over heeft en ook misschien 
een koelkast... 
Sponsering mag ook hoor !
 Graag even aan mij doorgeven of 
bellen 6266155 / h.ghijs@zonnet.nl
Bedankt en groetjes,
● Hortense 

Raad van Kerken 40 jaar 
De Raad van Kerken in Nederland 
vierde 21 juni j.l in de Jacobikerk in 
Utrecht zijn veertigjarig bestaan. De 
raad wil het geloofsgesprek tussen de
kerken bevorderen. Bovendien wil  
hij stimuleren dat de kerken een 
gezamenlijk standpunt over maat-
schappelijke vraagstukken innemen. 
Prinses Máxima woonde een deel 
van de bijeenkomst bij. Zij nam het 
eerste exemplaar in ontvangst van het 
boek Waakvlam van de Geest, waarin 
ongeveer twintig auteurs een beeld 
schetsen van het werk van de raad in 
de afgelopen veertig jaar.
In de raad werken zeventien kerken 
en kerkelijke bewegingen samen. 
Daaronder zijn de Rooms-Katholieke 
en Protestantse Kerk in Nederland, 
Remonstrantse Broederschap, Leger 
des Heils en Syrisch-Orthodoxe Kerk.
● Bron: www.katholieknederland.nl


