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Aanvang zondagsviering 10:30uur

Voorgangers
  7 sept. Henk Kemper
14 sept. Rob Gijbels
  Doopviering  Elise Man
  Startviering De Duif.
21 sept. Diana Vernooij
28 sept. Helma  Schenkeveld
  In de Amstelkerk
  5 okt.  Frans Gerritsma
12 okt.  nog onbekend.

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

Kindernevenvieringen
● zondag 7 september   
● zondag 14 september doop Elise Man 
 ● zondag 5 oktober
 
Duif agenda
● Monumentenweekend zaterdag en 

zondag 13 & 14 september

Het GroeneLichtSinds
  1974

De zomer voorbij?
Lieve Duiven, We staan weer voor een nieuw seizoen. Op het moment dat ik 
dit stukje schrijf  is het nog geen half  Augustus, dus nog volop zomer. Nu 
merk ik daar niet zo heel veel van, want koel weer voert weer de boventoon 
in Nederland. Oftewel, we liggen weer eens aan de verkeerde kant van de 
straalstroom aldus het KNMI (verkeerd is dan ten noorden van…).

Maar, nieuw seizoen, eind van de zomersessies, het koor terug van vakantie, 
het klinkt allemaal zoals een definitief  einde van de zomer.

Heus, die straalstroom kan zomaar opeens flink opschuiven “zodat we er dan 
onder komen te liggen” en – wie weet- een bloedhete September ingaan. En wat 
denken jullie van na een (zeer) oude wijven zomer, een heerlijke Oktober?
Niks eind van de zomer! De zomers in Nederland zijn tegenwoordig vaak in 
April of  Mei, dus ik zet in op een heerlijk (na-)zomer. Maar of  we nu wel of  niet 
de zonnebrandolie in de kast kunnen opbergen, ik heb wel weer zin in een nieuw 
Duifseizoen. Jullie ook?
 We kunnen de boeiende zomersessies nu echt afsluiten want we gaan een 
enerverend nieuw seizoen tegemoet, wat te denken van:
-Monumenten weekend 13/14 September
-Activiteiten mbt 150/35 de Duif  
-Nieuwe (verrassende) concerten
Maar ook het koor staat weer te popelen om de stembanden te smeren. Was toch 
een beetje kaal, vinden jullie niet, een dienst met het koor op een CDtje? We zijn 
weer life voor een heel nieuw seizoen. En of  het nu 18 of  33 graden is, laat de 
Duif  maar weer (flink) volstromen.
 Een heel zonnig nieuw seizoen!
 ● Hans Ernens
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(Orgel)concerten 
  in De Duif
zaterdag 13 september: 
  Toonkunstkoor 
  Amsterdam
  olv. Sanne Nieuwenhuijzen
  12:00, 12:30, 13:00, 13:30 
  Met werken van o.a. Anton Bruckner 
  en Giuseppe Verdi
 
zondag 14 september: 
  Hagacantare 
  olv René Verhoeff   
  13:00 - 14:00 uur
  Met Franse, Spaanse en Italiaanse 
  liederen uit de 15e en 16e eeuw 

zondag 21 september: 
  Orgelconcert door 
  Willeke de Hertog-Smits
  13:00 uur
  Met o.a. Prelude et fugue sur le 
  nom d’Alain van Duruflé
  info: www.deduif.nu

14 september - Doopviering en opening seizoen
Op zondag 14 september openen we met elkaar het nieuwe Duif-seizoen 
2008-2009. Een bijzonder jaar waarin we zowel het 35-jarig bestaan van onze 
basisgemeente gaan vieren, maar ook het 150-jarig bestaan van het monument 
De Duif.
14 sept. beginnen we met een bijzondere viering, waarin Elise Man wordt 
gedoopt (dochter van Ramses en Susan Man); ook kinderen zijn juist in deze 
viering van harte welkom! 

Enige gerechtigheid brengen in 
onze wereld
Er bestaat vreselijk veel onrecht in de wereld. Heel veel onrecht is het gevolg 
van mensenrechten schendingen veroorzaakt door politieke systemen of  door 
eerzuchtige machthebbers verspreid over onze wereld. 

Het is niet nodig je steeds in de rol van een beklemde toeschouwer te laten 
drukken, lijdzaam te blijven toekijken naar gruwelijkheden op TV, of  

zulk angstaanjagend nieuws uit de krant, of  hoe dan ook anders te vernemen! 
Laat van je horen… Pik het niet langer! Protesteer!   ● Lees verder op pagina 3



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

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 welkom, 
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 Duifgeloofsgemeenschap 

verbonden voelt, kan zich melden bij 
het bestuur met het verzoek in het register 
van Aangeslotenen te worden 
opgenomen. 
Aangeslotenen kunnen onder meer 
participeren in de democratische 
besluitvorming en van hen wordt actieve 
deelname 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.
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In dierbare herinnering 
aan Gerdie van Dijk
Een telefoontje van Gerdie, de dag na mijn vakantie, bracht me meteen terug 
in de keiharde werkelijkheid. Gerdie vertelde mij dat het niet goed met haar 
ging. Ze had zoveel pijn dat het moment was aangebroken waarop ze haar 
afscheidsdienst moest gaan regelen. Nu ze zich nog goed voelde wilde ze dat 
graag zelf  doen. Het werden telefoongesprekken, waarin een strijdbaar mens 
tot op het laatst vol respect koos voor haar eigen leven en afscheid.

Gerdie heb ik leren kennen als een lieve, altijd vrolijke, glimlachende, 
zorgzame en optimistische vrouw. Waar het ook over ging, zij zag 

zonder commentaar te leveren van alles de positieve kant.
Nooit heb ik haar horen klagen, in tegendeel, zij genoot van het leven en 
van de mensen om haar heen. Ze was jarenlang een bijzonder trouwe Duif, 
die alleen verstek liet gaan als zij iets anders leuks ging ondernemen en dat 
gebeurde gelukkig regelmatig. Een dagje of  nog liever een vakantie met haar 
zussen of  vriendinnen liet zij zich niet ontnemen. En overal waar de zon 
scheen was Gerdie gelukkig, want een lekker kleurtje was toch wel belangrijk 
en nergens kreeg je zulke mooie bruine benen als wandelend in Spanje.

Ik heb haar vooral leren kennen op het koor. Wat genoot ze van het samen 
zingen en voor ieder nieuw lied stond zij volledig open en vooral de tekst 
moest haar gaan inspireren. Toen zij ons voor de zomer vertelde dat er geen 
genezing meer mogelijk was eindigde ze met de woorden: “Zo, nu gaan we 
weer fijn samen zingen.”

Wat genoot ik van haar prachtige kleurrijke verzorgde verschijning die tot 
op het laatst zo ontzettend belangrijk voor haar was. En als je daar een 
opmerking over maakte dan was haar reactie altijd ‘Meissie, dat had ik nog 
liggen hoor, het is niets nieuws, maar het past wel mooi bij elkaar, hé.’ 
En wat was ze mooi toen we afscheid van haar konden nemen.

Waarschijnlijk ben ik daarom ook zo gegrepen door de woorden die Gerdie 
tot Joyce en Helma heeft gericht ”Sta op en schitter, laat je licht niet uitblazen. 
Sta op en schitter, jullie zijn krachtig, meer dan middelmatig.”
Jij bent opgestaan en hebt geschitterd, jij was krachtig en hebt je licht niet 
laten uitblazen. 

Ik ben blij dat ik je heb ontmoet in mijn leven.
 
Rust zacht, je hebt het verdiend.

● Hedwig Buren
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Binnenkomen
Een zwerver wil een kerkdienst be-
zoeken, maar wordt door de koster 
tegengehouden. De man maakt er 
nogal een punt van. Hij wil per se naar 
binnen. 
De pastoor wordt erbij gehaald, en die 
zegt: Komt u maar terug als u gedoucht 
hebt  en schone kleren aan hebt: ‘Ik 
weer niet waar ik dat kan doen, en ik 
heb geen andere kleren,’ antwoordt 
de zwerver, maar ik wil graag de 
dienst bijwonen‘. Het spijt ons,’ zegt 
de pastoor. ‘U zou teveel overlast 
veroorzaken’. En hij trekt de kerkdeur 
voor de neus van de zwerver dicht.  De 
zwerver blijft op de stoep zitten. 
Er komt een man bij hem staan. Het 
blijkt Jezus te zijn, en Hij zegt: ’Ach, 
maak er maar geen punt van. Ik pro-
beer ook al jaren binnen te komen”.

Oproep
Het monumenten weekend staat weer 
voor de deur! Tijdens het weekend van 
13 en 14 September is de Duif voor 
het publiek geopend.
Wij zoeken vrijwilligers die een dagdeel 
de Duif willen vertegenwoordigen en 
willen helpen met schenken van 
koffie en thee, verkoop van cake  
en bezoekers te woord staan! Laat 
Hedwig Buren of Hans Ernens  even 
weten wanneer je mee kan helpen!

Oproep
Ook doen we een oproep voor 
20 September. Die dag willen we in 
de Duif (Hemeltje) flink opruimen! Wie 
o wie kan/wil helpen? Graag opgeven 
hiervoor bij Hortense.

Briefje
Lieve Duiven, 
Zondag 24 augustus was ik na een 
hele lange tijd weer in de kerk, wat ik 
heel erg leuk vond.
Mama vertelde het mij op dinsdag 
19 augustus toen ik jarig was, dat wij 
die zondag naar de kerk gingen.
Mama en Eric kwamen mij al om 9 uur 
halen want zij moesten ook zingen.
Ik vond het heel fijn dat ik er weer was. 
Voorlopig kom ik een hele tijd niet, ik ga 
binnenkort in een pleeggezin wonen. Ik 
zal vooral de kindernevendiensten erg 
missen. Heel veel liefs van 
Jamie Kraan (8 jaar)
ps Mama heeft mij geholpen met de 
brief.

Enige gerechtigheid brengen in onze wereld    ● vervolg van pag.1
Er is een organisatie die wereldwijd zulk luid protest organiseert en daarvoor 
alle mogelijke middelen aanwendt: het op nette wijze tot de orde roepen van 
de daarvoor verantwoordelijken of  machthebbers via massaal schriftelijk 
protest van vrijwilligers met brieven, e-mail, en/of  door middel van alle andere 
mogelijke (media-) inschakeling. En… het blijkt ook, daarvan zijn er vele 
bewijzen, dat in veel, zelfs héél veel gevallen zulk protest ook helpt of  geholpen 
heeft! Die organisatie heet zoals iedereen waarschijnlijk ook wel zal weten: 
Amnesty International. 

Omdat het helpt en omdat het onrecht zo immens groot is zoekt Amnesty nog 
meer vrijwilligers om tot nog uitgebreider protestacties over te kunnen gaan. 
Een aantal Duiven is al jarenlang lid & trouwe aanhangers van Amnesty….. Zou 
dit soms ook tot navolging van nog meer Duiven kunnen leiden? 

Het actief  bijdragen aan het werk van Amnesty kost niet eens zo veel tijd, 
moeite en aandacht. Onderzoek eens verder op welke manier je aan het werk 
van Amnesty zou kunnen deelnemen:

Via de Amnesty Website
Wil je iets voor Amnesty International doen, maar weet je nog niet hoe? Doe 
dan de test op AI’s speciale website en bepaal welke vorm van activisme bij jou 
past. Actief  worden voor Amnesty kan al als je enkele minuten in de maand vrij 
kunt maken. Op de Amnesty website http://watpastbijmij.amnesty.nl kun je 
met drie keuzestappen aangeven of, en zo ja, met welke hoeveelheid tijd en op 
welke manier je eventueel aan het werk van Amnesty kunt bijdragen.

Via een telefoongesprek of een briefje
Zoek je liever contact via een telefoongesprek of  een briefje naar een regiokantoor? 
Het regiokantoor van Amnesty voor onze omgeving (Flevopolder, Noord-
Holland en Utrecht) zoekt naar lokale en regionale vrijwilligers. Je kunt contact 
opnemen met dit regiokantoor van Amnesty via Wendy Bos (Regiocoördinator 
Groepen) of  Nine de Vries (Regiocoördinator Projecten), Postbus 1968, 1000 
BZ Amsterdam, tel. 020-53 52 114/115 Let op: dit zijn telefoonnummers van 
bovengenoemd AI- regiokantoor. Het algemene telefoonnummer van Amnesty 
International in Amsterdam is 020-6264436.

Enige gerechtigheid brengen, c.q. de verbetering van de wereld, ligt in onze 
handen!

Om eventueel nog enige resterende twijfel weg te nemen kun je je voor een 
gesprek of  advies ook wenden tot Fred Vos of  tot Herman of  Juul Rikken. 
● Herman Rikken, Augustus 2008

Een gebaar van Amnesty
Je moet op z’n minst tegen de vijftig lopen of  die leeftijd inmiddels zijn 
gepasseerd om het te hebben meegemaakt: het legendarische benefietprogramma 
‘Een Gebaar’ voor Amnesty International in Carré. Tientallen artiesten werkten 
hieraan belangeloos mee. Herman Brood zong een duet met André Hazes, 
Kees van Kooten en Wim de Bie vormden samen met Freek de Jonge voor 
de gelegenheid het Speedy Trio. Er waren optredens van Herman van Veen, 
Mathilde Santing, van Arjan Ederveen en Kees Prins als De Duo’s en zelfs het 
toen razend populaire Doe Maar verscheen op het toneel. Nu, 25 jaar later, is er 
kans voor een weerzien. Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van Amnesty 
International afdeling Nederland is er een DVD verschenen met de integrale, 
ruim drie uur durende televisieregistratie van Een Gebaar. - De DVD ‘Een 
Gebaar’ kost  19,95 - ook deze keer gaat de opbrengst naar Amnesty - en is te 
bestellen via www.vpro.nl, www.bol.com en www.amnesty.nl/video_selectie.
● Bron: happinez 5, 2008
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Leuker kunnen ‘ze’ het niet 
maken, wel makkelijker
Onder dit moto, en met deze slogan, doet de belastingdienst steeds weer van 
zich spreken. Met deze keer wel iets heel actueels, waar ik al eerder over heb 
geschreven. De belastingdienst heeft voor een ieder de regels voor het schenken 
aangescherpt en ‘eenvoudiger’ gemaakt. 

De B-dienst onderscheidt twee 
typen van giften:
- gewone giften 
- periodieke giften (giften die 
u bij een notaris hebt laten 
vastleggen)

Als u een gift doet, mag u die 
misschien aftrekken. Voor het 
aftrekken van gewone giften en 
periodieke giften gelden verschillende voorwaarden.
Een voorwaarde voor het aftrekken van een gewone gift is dat u deze gift doet 
aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Voorwaarden voor het aftrekken van gewone giften
Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:
- U hebt de gift gedaan aan een instelling die geregistreerd staat als een Algemeen 
Nut beogende Instelling (ANBI) 
- Het bedrag van de gift was hoger dan het drempelbedrag 
- U mag niet meer aftrekken dan het maximale aftrekbedrag 
- U kunt met schriftelijke stukken aantonen dat u de gift hebt gedaan, bijvoorbeeld 
met bankafschriften of  kwitanties 
- De instelling heeft geen tegenprestatie geleverd voor de gift

Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften
Uw gift is een aftrekbare periodieke gift, als:
- u de gift hebt laten vastleggen bij een notaris 
- u regelmatig bedragen overmaakt naar een instelling of  een vereniging 
- deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn 
- het overmaken van deze bedragen uiterlijk bij uw overlijden eindigt 
- u de gift minimaal 5 jaar achter elkaar doet 
- de instelling of  vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of  maximaal aftrekbaar 
bedrag.

Giften doen blijft voor de gever en voor de Duif  dus interessant, waarbij ik wil 
aangeven dat een periodieke gift dus het meest effectief  is voor u. 

Als laatste wil ik u meegeven dat de Duif  sinds 1 januari staat aangemerkt als een 
ANBI en is dus een prima doel voor uw periodieke gift. 

Indien u uw gift periodiek wilt verzorgen, neem dan contact op met 
ondergetekende of  iemand anders van het bestuur. Wij zorgen ervoor dat u alle 
juiste papieren krijgt om een periodiek gift vast te leggen.
● Freek van der Marck

‘Kiezen voor vrede’ 
thema Vredesweek 2008
Het thema van de Vredesweek 2008 
is ‘kiezen voor vrede’. Dat maakte 
organisator IKV Pax Christi donderdag 
bekend. De 42e editie van de Vredes-
week zal worden gehouden van 20 tot 
en met 28 september.
 ‘De keuze voor vrede is een ontdek-
kingstocht’, schrijft IKV Pax Christi. 
‘Een tocht die leidt naar vragen als: 
Wat houdt kiezen voor vrede in? 
Wat kan ik doen voor de vrede, in 
de onveilige gebieden verder weg, 
maar vooral ook in onze eigen 
samenleving? Hoe versterk ik sociale 
cohesie in mijn eigen wijk of stad? Wat 
kan ik ondernemen vanuit parochie, 
gemeente of werkkring?’
 Naast de vraag wat kan ik doen, 
speelt ook de vraag wat de politiek kan 
doen. Vlak voor de Vredesweek 2008 
spreekt de koningin de troonrede uit 
met daarin de belangrijkste keuzes 
voor het toekomstige beleid van deze 
regering. Welke keuzes maakt deze 
regering als het gaat om vrede? 
Verbiedt deze regering eindelijk eens 
de vernietigende clustermunitie die 
zovele burgerslachtoffers maakt? 
Welke keuzes worden gemaakt om 
de interne verhoudingen tussen 
bevolkingsgroepen in Nederland 
te verbeteren? Wat is de inzet van 
deze regering om de proliferatie van 
kernwapens tegen te gaan?
 Nederland is een klein land en onze 
invloed op het wereldtoneel is beperkt. 
Wat de verkiezingen in de Verenigde 
Staten, in november 2008, gaan 
opleveren zal een veel groter effect 
hebben op de internationale politiek. 
Zal de uitslag een keuze voor vrede 
worden? Blijft terrorismebestrijding 
belangrijker dan ontwikkeling en 
gedeelde veiligheid? Zal de relatie met 
de moslimwereld kunnen verbeteren, 
kunnen nieuwe internationale coalities 
voor bevordering van democratie en 
vrede gesloten worden? Misschien 
heeft een nieuwe president wel minder 
ruimte om de koers drastisch te 
verleggen dan wij zouden willen?
 Samen met u wil IKV Pax Christi in 
de Vredesweek 2008 nadenken over 
de vragen die ‘kiezen voor vrede’ 
opwerpen. De agenda vind je op 
www.vredesweek.nl 
● Bron: IKON
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Leuker kunnen ‘ze’ het niet 
maken, wel makkelijker
Onder dit moto, en met deze slogan, doet de belastingdienst steeds weer van 
zich spreken. Met deze keer wel iets heel actueels, waar ik al eerder over heb 
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u bij een notaris hebt laten 
vastleggen)

Als u een gift doet, mag u die 
misschien aftrekken. Voor het 
aftrekken van gewone giften en 
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aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
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- u regelmatig bedragen overmaakt naar een instelling of  een vereniging 
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- de instelling of  vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift
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bedrag.

Giften doen blijft voor de gever en voor de Duif  dus interessant, waarbij ik wil 
aangeven dat een periodieke gift dus het meest effectief  is voor u. 

Als laatste wil ik u meegeven dat de Duif  sinds 1 januari staat aangemerkt als een 
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ondergetekende of  iemand anders van het bestuur. Wij zorgen ervoor dat u alle 
juiste papieren krijgt om een periodiek gift vast te leggen.
● Freek van der Marck

Altijd je sleutels kwijt? Dan is de heilige Antonius van Padua misschien 
voortaan je beste vriend. Zijn hulp wordt  ingeroepen voor het terugvinden van 
verloren voorwerpen. Maar daar moet je wel wat voor doen.

Antonius (1195-1231) wordt geboren in Lissabon. Als hij zich aansluit bij de 
volgelingen van Franciscus wordt hij leraar en volksprediker in het Italiaanse 

Padua.
Hij wordt altijd voorgesteld met in de ene hand een witte lelie en in de andere een 
boek waarop het kind Jezus zit of  staat. Die afbeelding gaat terug op het verhaal 
waarin graaf  Tiso op een nacht Antonius geknield aantreft met in zijn handen 
een kind, gehuld in lichtstralen.
Antonius is beschermheilige van reizigers, bakkers, geliefden, paarden en ezels. 
Zijn hulp werd ingeroepen tegen onvruchtbaarheid, koorts en pest.

Gevonden voorwerpen
Ook als je een voorwerp kwijt bent , kun je Antonius vragen te helpen bij het 
terugvinden. Dat heeft te maken met het verhaal dat Antonius’ boek ooit is 
gestolen; hij roept Gods hulp in en de dief  brengt het bij hem terug.
Dat lijkt gemakkelijk, maar Antonius staat er om bekend dat hij niets voor niets 
doet. Wie het verlorene terugvindt, moet een tegenprestatie leveren, zoals een 
gift in het offerblok in de kerk. Dat draagt vaak het opschrift Antoniusbrood, 
want oorspronkelijk is de tegenprestatie een brood voor de armen.

Inspiratiebron
Dat heilige ons nog altijd inspireert blijkt uit de tekst van Heilige Antonius van 
de Limburgse band Rowwen Heze. Antonius zegt daarin: “Beste vrind wette dat, 
soms is ’t beater iets moeis te verleeze, dan dat ge ’t noeit het gehad.
Beste vriend, denk eraan, Soms is ’t beter iets moois te verliezen, dan dat je ’t 
nooit hebt gehad.

● Uit: KRO extra

Bedankt
Na mijn melding in HGL dat de stofzuiger 
kaduuk was - er kwam op een gegeven 
moment rook uit - heb ik van twee lie-
ve dames uit de kerk €200 ontvangen. 
Hiervan heb ik voor € 117 bij de Makro 
een Miele stofzuiger gekocht. Kunnen 
we weer jaren mee voort. 
De rest is waarschijnlijk bestemd voor 
nieuwe koffiekannen.Gulle gevers, 
nogmaals hartelijk bedankt.
● Hortense

Monumentendagen
Op zaterdag 13 september en op zon-
dag 14 september worden zoals van-
ouds weer de monumentendagen ge-
houden in de Duif. Er wordt hulp 
gevraagd -deeltijd kan ook- voor brood-
jes smeren, cakes en taarten bakken. 
Er mogen ook gekochte taarten ed. 
meegenomen worden. Ook kunnen 
onze mensen rondleidingen geven en 
uitleg over de kerk, onze diensten, de 
restauratie etc.
Er heeft al wel een lijst in de koffiehoek 
gelegen, maar je kunt je altijd nog bij 
mij aanmelden. Vrijdagavond daarvoor 
gaan wij de kerk inruimen.
● Hortense

In herinnering aan 
Jan van Kilsdonk
Pater Jan van Kilsdonk is in de nacht 
van 1 juli 2008 in zijn slaap in Amster-
dam overleden. Hij werd 91 jaar. 
 Van Kilsdonk was tot en met 1982 ja-
ren actief als studentenpastor. Hij stond 
bekend om zijn progressieve opvattin-
gen. Van Kilsdonk was tegenstander 
van het verplichte  priester-celibaat en 
kwam op voor de rechten van vrouwen 
en homoseksuelen in de Rooms-Katho-
lieke Kerk. Zo omschreef hij homosek-
sualiteit als ‘’een vondst van de Schep-
per’’. Hij heeft vele aids-patiënten in hun 
laatste levensjaren bijgestaan.
 In de jaren zestig eiste het Vaticaan 
zijn ontslag als studentenpastor nadat 
hij in een rede de ‘’geestelijke terreur’’ 
van de leiding van de RK-Kerk had ge-
hekeld. Na overleg met de toenmalige 
bisschop van Haarlem, Jan van Dode-
waard, werd die eis teruggenomen.
 De laatste jaren was Van Kilsdonk 
zondagochtends te vinden in de 
Dominicuskerk. Hij had daar een vaste 
plaats, die de kerkgangers zorgvuldig 
voor hem vrijlieten.



�

Agenda
● Gebedsweek voor de vrede 20 - 28 september
Thema: Kiezen voor vrede 
Organisatie: IKV en Pax Christi informatie en materiaal 
via www.ikvpaxchristi.nl.  
● Bij het Ignatiushuis staat komende maand een 
bijzondere serie rond de levenslessen van prediker 
centraal. Met elkaar lezen en bespreken we het Bijbelboek 
Prediker. In de Joodse Wijsheidsliteratuur neemt het, 
naast Spreuken en Job, een aparte plaats in. ‘Prediker’ 
was waarschijnlijk schrijver aan het hof  of  de tempel in 
Jeruzalem. Hij vraagt zich af  of  het leven zin heeft. Alles 
is immers ijdel of  anders gezegd: vluchtig, leeg. Er is niets 
blijvends. En wie weet wat Gods bedoeling is? Prediker 
is praktisch en realistisch, een maatje van velen van ons. 
Hij zoekt naar de levenshouding die passend is in dit vaak 
ondoorzichtige bestaan en biedt ons daarmee stof  tot 
nadenken. Kom nader kennismaken met Prediker en zijn 
verrassende visie. Code: C 841 Data: dinsdag 14, 21 en 28 
oktober Tijd: 14.00-16.00 uur Kosten: € 30,- Begeleiding: 
Alfons Grimberg SJ 
● Ook in het Ignatiushuis in september een interessante 
serie van 3 lezingen over drie moderne mystici uit de 
vorige eeuw: Simone Weil (9 sept.), Etty Hillesum (16 
sept.) en Dag Hammerskjöld. |
Informatie: www.ignatiushuis.nl.  
● Op zaterdag 18 oktober houdt het maandblad Volzin 
’s middags een conferentie in de Dominicuskerk. Daartoe 
is Nieuw LiedFonds uitgenodigd een 8-tal van hun 
liederen ten gehore te brengen. (wij kennen dat repertoire, 
w.o. Welkom, Dit ene weten wij) Wie aan dit ad-hoc koor 
(olv. Thom Löwenthal en Henry Heuvelman/piano) 
wil deelnemen moet wel 2x komen repeteren (8 en 15 
okt.). Aanmelden voor 8 sept. bij : “Wilna Wierenga” 
w.wierenga@hetnet.nl. Muziek word je toegezonden!
● 1 november 2008: Landelijke Werkdag voor 
Vluchtelingen. Deze wordt dit jaar weer gehouden voor 

allen die betrokken zijn bij vluchtelingen en asielzoekers 
en wel op zaterdag 1 november in de Scholengemeenschap 
Guido de Brés in Amersfoort. Zie: www.raadvankerken.nl.  
● Dit najaar zijn er twee byzondere Lieddagen. Op zat. 
8 november organiseert Nieuw LiedFonds een dag rond 
liederen van het nieuwe CD-project. Kosten: 15 Eur. 
Opgave: per email (nieuwliedfonds@beukema.demon.nl)  
of  schriftelijk (Buiksloterweg 30, 1031 CK Amsterdam)
● Op zaterdag 15 november a.s. is er weer een Lieddag 
Amsterdam georganiseerd door Stichting Leerhuis en 
liturgie. Locatie: Dominicuskerk, Amsterdam, onder leiding 
van Tom Löwenthal. Het thema wordt later bekend 
gemaakt. 
In verband met de capaciteit van de kerk en het aantal te 
drukken partituren is aanmelden vooraf  noodzakelijk via 
kruisheer@leerhuisenliturgie.nl. U krijgt een bevestiging 
per email.
● Ook van de zg. Gouden Lieddag is een DVD 
beschikbaar. Met de Gouden Lieddag, 17 mei 2008, werd 
gevierd dat Huub Oosterhuis vijftig jaar geleden zijn 
eerste kerklied schreef. Met 1100 deelnemers werd de hele 
dag gezongen in De Nieuwe Kerk in Amsterdam, waarbij 
Marco Bakker, Stijn van der Loo, Sharon Kips, Tjeerd 
en Trijntje Oosterhuis, Syb van der Ploeg en Edsilia 
Rombley verscheidene solo´s voor hun rekening namen. 
Op de dvd is de impressie te zien die de NCRV op 31 
mei uitzond. Bovendien zijn er nog 27 andere liederen 
opgenomen, én het interview dat Jacobine Geel Huub 
Oosterhuis afnam.
● Nog een eindje weg, maar goed om te noteren: Week 
van gebed voor de eenheid 18 – 25 jan. 2009. De 
zondag van de eenheid is op 18 januari. De Raad van 
Kerken Nl. en de Evang. Alliantie hebben voor 2009 een 
gezamenlijk thema: Eén in Gods hand. (Ezechiel 37:17). 
Het materiaal (boekje en poster) komt in september 
beschikbaar. www.raadvankerken.nl.

Hagacantare op zondag 14 september
in De Duif
Het nieuwe concertseizoen gaat van start met een 
monumentaal koor, namelijk: Philharmonisch koor 
Hagacantare uit Den Haag onder leiding van 
René Verhoeff.

Hagacantare is een gemengd koor dat op 22 januari 
1947 is opgericht. Hagacantare telt circa honderd 

leden. Onder leiding van dirigent René Verhoeff (sinds 1975) 
heeft het koor een eigen en herkenbaar karakter ontwikkeld. 
Hagacantare voert werken uit van binnen- en buitenlandse 
componisten. Daarbij vindt het koor het een uitdaging om 
vooral minder bekende en nieuwe werken ten gehore te 
brengen. Het repertoire omvat geestelijke en wereldlijke 
muziek, cantates, motetten en avant-gardistische werken. 
Deze worden zowel met begeleiding van orkest of orgel als 
á capella uitgevoerd.

 In het jubileumjaar 1997 ontving het koor uit handen van 
burgemeester Deetman van Den Haag de Stadspenning, als 
blijk van waardering voor zijn verdiensten voor het Haagse 
culturele leven.
 Het jaar 2007 stond in het teken van het zestigjarig 
jubileum. Een concertreis naar Frankrijk, met uitvoeringen 
in Auxerre en Vézelay, en het jubileumconcert met muziek 
van Nederlandse componisten (Hendrik Andriessen en zijn 
leerlingen Albert de Klerk, Jan Mul en Herman Strategier) 
vormden de hoogtepunten. Hagacantare bracht enkele cd’s 
uit en werkte in 2004 mee aan de eerste DVD in Nederland 
met koormuziek.

 Het koor brengt tijdens deze monumentendagen een 
byzonder programma, genaamd: Bacco, Bacco en bevat 
vocale werken uit de 15e en 16e eeuw uit landen rond de 
Middellandse Zee (Spanje, Frankrijk en Italië). Het concert 
begint om 13.00 uur en is gratis te bezoeken!!


