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Aanvang zondagsviering 10:30uur

Voorgangers
16 nov    Marina Slot
23 nov     Henk Kemper
30 nov     Diana Vernooij
  7 dec    Rob Gijbels
14 dec    Harris Brautigam
21 dec    Helma Schenkeveld
24 dec    Kerstnachtviering
                Marina Slot

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

Kindernevenvieringen
● zondag 7 december

Agenda
● Zondag 7 december 12.00 uur  
V.A.  Kerstdagen bespreken  
● Op 7 december is er een gesprek na 
de dienst om met elkaar van gedachten 
te wisselen over het jaarthema voor het 
aanstaande feestjaar. De voorgangers 
stellen voor “Vrijheid en verbondenheid”

Het GroeneLichtSinds
  1974

Promising 2009
Het Amerikaanse verkiezing circus is weer over. Het Amerikaanse volk 
heeft gekozen. Wekenlang hoorde en zag je niets anders dan McCain en 
Obama op de radio & televisie en stonden de kranten en bladen er vol 
mee. BNR werd BEE and ARR radio, de verkeersinformatie werd “traffic 
update” en de stars en stripes dansten voor je ogen.

Kunt u zich zoiets voorstellen met onze verkiezingen? Twee partijen die 
dagelijks het verkiezingsbeeld bepalen? Gillende en huilende mensen na 

een toespraak van Jan Peter Balkenende? Auto’s toeterend door de straten na een 
overwinning van bijvoorbeeld het CDA?
Wij Nederlanders vinden Amerika vaak maar een raar land. ( En dat wordt ons 
ook wel vaak bevestigd). Alles is daar bigger, hotter, better. Ze zijn allemaal wel 
ergens in Europe geweest, maar halen alle landen door elkaar! “Hi where you’re 
from? From Holland. Holland in Michigan right ? No, Holland as in Europe!  
“O yes, close to Sweden, right, we were there on our way to France...”
Er worden nog steeds miljarden gepompt in de Irak oorlog terwijl miljoenen 
Amerikanen geen ziektekostenverzekering hebben. Veel Amerikanen hebben 
een bijbel, maar ook een geweer in huis. Amerika is conservatief  vinden wij al 
gauw... Toch?
Maar, nu is er een “zwarte” President gekozen en tot voor een paar maanden 
terug had Hillary Clinton, als vrouw, ook nog een reële kans op de machtigste 
positie ter wereld. Zijn wij al zover? Zijn wij al zo tolerant? Ik vraag het me 
af.  (Wij als Duif  gemeenschap wél durf  ik te beweren.) Een president/premier 
moet vooral goed en integer zijn, ongeacht ras, kleur, sekse enz. Maar voor 
(enkel) een burgemeester van Marokkaanse herkomst in Rotterdam was hier al 
heel veel tumult.
Een “zwarte” president in het machtigste land ter wereld. Ik vind het 
hoopgevend. Een signaal naar de wereld: het maakt niet uit wie je bent, kleur, ras, 
m/v, iedereen is gelijk en iedereen kan iets bereiken. Dat is een goed signaal.
Een signaal dat wij ook willen uitstralen als DUIF gemeenschap.
● Hans Ernens
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Concerten in De Duif
zondag 16 november
Lunchconcert Amsterdamse Cantorij
Aanv: 12.00 uur - Toegang: vrijw.bijdrage 

zondag 16 november
Orgelconcert - Marijn Slappendel
Met o.a. Fantasie in la majeur en prélude 
figue et variation van Franck
Aanv: 16.00 uur - Toegang: vrijw.bijdrage 

zondag 23 november
Naardens Kamerorkest olv. Jeppe Moulijn
werken van Saint-Saëns, Haydn, Fauré
Aanv: 15.00 uur - Toegang: €15; 
donateurs €10; kinderen t/m 15j. €5

zondag 14 december
Amsterdams Bach Consort
olv. Erik van Nevel
Aanvang: 15.15 uur 
Toegang: €18.50; met korting €15.00

Zondag 14 december
Orgelconcert - Mark Heering, Wim Dijkstra
La Navité du Seigneur - Olivier Messiaen
Aanv: 20.00 uur - Toegang: vrijw.bijdrage

zondag 21 december
Kerst Lunchconcert Aad Hoc koor
o.l.v. Aad Veldhuis
Aanv: 12.00 uur - Toegang: vrijw.bijdrage 

Volledige agenda:  www.deduif.nu

Bericht van de Co
April dit jaar heb ik de co-ordinatie voor de lunchconcerten op me genomen. 

In het begin was het lastig om contact te leggen met muziekgroepen, 
inmiddels loopt dit aardig. Tot en met de zomer van 2009 zijn we bijna 
volgeboekt. Ik kan alvast verklappen dat er leuke concerten aan komen.
Het contact met het conservatorium is nu goed. Er zijn diverse studenten op 
auditie geweest. Best spannend, omdat ik een leek ben op dit vlak, al is het wel 
mijn grote passie. Gelukkig kan ik vaak rekenen op de deskundigheid van Irina 
Antonova. Ook is het fijn dat Rui Suprihadi altijd bereid is om praktische zaken 
die bij zo’n concert komen kijken mee te helpen organiseren. Ik verwacht in het 
nieuwe jaar mooie concerten van de conservatorium studenten. En in verband 
met het jubileumjaar 150/35 zal er iets extra’s gebracht worden. Zo vindt in de 
maanden jan-feb zelfs twee keer per maand een concert plaats. 
Ideeën waarmee ik als co-ordinator mijn voordeel kan doen zijn altijd van harte 
welkom. Dus als u koren of  andere muziekgroepen kent... Verder zoek ik nog 
plaatsen waar we onze PR voor de concerten kwijt kunnen. In overleg met Fred 
Vos is besloten om per half  jaar een concertladder te maken. Het zou mooi zijn 
als die op zoveel mogelijk plaatsen komen te liggen. Al met al hoop ik op een 
mooi vervolg van dit muzikale seizoen. ● Sem van de Pol



Verjaardagen
19 nov Ans Visser
23 nov Ton Visser
24 nov Erik Tit
26 nov Irina Antonova
  1 dec Mirjam Yavuz
  3 dec Cor Henneman
  7 dec Otto de Groot
  8 dec Sophie van Els
 Catrinus Mak
13 dec Hans Gildemacher
14 dec Reinier ter Hart
 Jelthe Moerkamp
 Huib Schansman
 Yvonne van der Velden

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

�

Spiritualiteit..?
November is door onder meer dagblad Trouw maand van de spiritualiteit. Wat 
is spiritualiteit eigenlijk en hoe verhouden zich allerlei vormen van spiritualiteit 
zich tot de christelijke traditie? Je zou daar een dik boek over kunnen schrijven, 
maar ik volsta met wat pennenstreken hier in het HGL.
Wat is het? 
Een jaar of  12 geleden moest ik uitleggen wat de Heilige Geest was. Toen haalde 
ik de spinaker (een groot ballonvormig zeil) van mijn boot en hing die op in 
de Duif. Als er geen wind staat, hetgeen toen het geval was, is zo’n ballon zeil 
een frommelige lange plastic zak. Maar als er wel wind in komt (wij deden dat 
in die pinksterdienst door met het zeil te gaan lopen, zodat ie wind ving), dan 
wordt het een prachtig bol veelkleurig object. Spiritualiteit is grofweg gezegd 
alles wat je inspireert, dat wat leven geeft. Dat zie je bijvoorbeeld terug komen 
in de scheppingsverhalen. De Geest Gods zwierf  boven de wateren en toen 
sprak de Eeuwige: “ER zei…” Dat spreken komt vanuit de adem. In genesis 2 
wordt gesproken over de Geest Gods die de lemen poppen adem in de neus 
blaast. Daardoor komen ze tot leven. Spiritualiteit kun je ook zien als een soort 
verzamelbegrip voor allerlei vormen van persoonlijke groei en ontwikkeling,  
religies of  godsdiensten, waarmee mensen proberen de kwaliteit van hun leven 
te vergroten.

Waarom november de maand van spiritualiteit? 
De zomer is een tijd van uitbundigheid, dan is de natuur in volle omvang aanwezig. 
Richting winter trekt de natuur maar ook de mens zich meer terug, naar binnen, 
meer binnenshuis, maar ook wat meer in ons zelf. Het is meer een tijd van 
bezinning. De donkerte, de nacht, is ook verbonden met het onbewuste. In de 
nacht dromen we, innerlijk zijn we dan meer verbonden met de geesteswereld. 
In november start ook de advent. Dit is een proces van naar binnen gaan, om je 
innerlijk voor te bereiden op de komst van Jezus, licht in de wereld. 

Kerk en spiritualiteit
Spiritualiteit in de kerk gebeurt denk ik vooral “tussen de regels door”. De 
melodie van een lied, de expressie in een gebed, een zin in een overweging die 
belevingen in jezelf  doet ontstaan. Spiritualiteit heeft te maken met sfeer en 
beleving. Waardoor raken we geraakt, waardoor raken we – opnieuw – begeestert? 
De formele kerkinstituten hebben er veel aan gedaan om de ongecontroleerde 
geloofsbeweging, uit te bannen of  onder controle te krijgen. In de protestantse 
kerken is spiritualiteit verdwenen, door het intellectualisme (de Mient Jan Faber 
types of  Kuitert types, die het allemaal zo goed lijken te weten) en door de 
soberheid. Vroeger brandde er nauwelijks een kaars in die kerken. De Katholieke 
kerk heeft de beleving en de authentieke christelijke spiritualiteit van de leken 
soms nogal vervormd door een expliciete kerkleer en door de leken af  te snijden 
van de bron. De priester bidt wel voor je en vertelt wel wat er in de bijbel staat.
Maar tegelijk zie je binnen en buiten de kerken ook weer bewegingen ontstaan 
naar nieuwe of  hernieuwde vormen van spiritualiteit. Een klein voorbeeldje 
hiervan hebben we een jaar of  10 geleden in de Duif  ingevoerd rond de gebeden 
uit het groene boek. Om die iets extra mee te geven, steken we kleine kaarsjes 
aan, die we op de tafel plaatsen.

Andere vormen van spiritualiteit
Vandaag de dag zie je dat er allerlei bewegingen, methoden en zo voorts, die ons 
willen inspireren. Dat doen mensen om het goede in ons zelf  nadrukkelijker 
naar boven te halen of  om iets meer te proeven van het ongrijpbare. Daarbij 
zoekt men het soms in alternatieve bewegingen of  stromingen, buiten de in het 
westen gevestigde orde. De een neemt zijn toevlucht tot het boeddhisme, de 
ander gaat aan de slag met alternatieve geneeskunde. Je zou kunnen zeggen dat 
het een ongelooflijke rijkdom is aan inspiratiebronnen. Gelukkig is daar in onze 
gemeenschap vrij veel ruimte voor. Algemeen gesproken is het prachtig als u
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WEBAM stopt haar 
activiteiten grotendeels 
Na 25 jaar stopt de Werkgroep Basisbeweging Amsterdam-Managua, meestal 
afgekort als WEBAM, met het grootste deel van haar activiteiten. Niet, omdat 
Nicaragua inmiddels een welvarend land is geworden. De reden is dat na 25 
jaar de aandacht voor één bepaald land vermindert, zowel bij de leden van de 
werkgroep als bij de bezoekers van de aangesloten kerkelijke gemeenten. Een 
tweetal activiteiten worden voortgezet in de vorm van nieuwe initiatieven: de 
vorming van de steunfonds en van een werkgroep Intercultureel Bijbellezen.

Het begin 
De WEBAM ontstond in de beginjaren ’80. De oost-west-tegenstelling in de wereld 
was nog levensgroot. Van tijd tot tijd deden landen pogingen om deze impasse te 
doorbreken. Nicaragua was zo’n land. Dit land had zich eind jaren ’70 ontworsteld 
aan een strenge, Amerikaans georiënteerde dictatuur. De nieuwe regering onder 
leiding van Daniel Ortega koos voor een alternatief  maatschappijmodel. 
Onderwijs – in die tijd vooral alfabetisering – en gezondheidszorg werden op 
socialistische (de Amerikanen zeiden: communistische) leest geschoeid. In linkse 
kringen in West-Europa was – met name onder jongeren - grote belangstelling 
voor deze nieuwe koers. In ons land gingen meer dan 15 steden en dorpen een 
stedenband (jumelage) aan met een stad of  dorp in Nicaragua.  

Nicaragua was ook een interessant land vanuit kerkelijk oogpunt. Onder de 
dictatuur had de katholieke kerk (80% van de Nicaraguanen was katholiek) altijd 
de kant van machthebbers gekozen. Kleine christelijke basisgroepen keerden 
zich van die kerk af  en begonnen eigen Bijbelgroepen. De Bijbel lazen zij als 
het verhaal van de bevrijding van de onderdrukte. Het belang van dergelijke 
basisgroepen nam zodanig toe, dat in Managua zelfs een coördinatiepunt 
voor dergelijke basisgroepen werd opgericht. Tezelfdertijd ontstonden ook in 
West-Europa basisgroepen  die zich losmaakten van de traditionele kerken. In 
Nederland voegden deze groepen en gemeenten zich samen onder de paraplu 
van Basisbeweging Nederland. De BBN stond uitgesproken open voor de verdere 
ontwikkeling van de basisgroepen in Midden- en Zuid-Amerika.

Vanuit deze warme belangstelling voor Nicaragua kon in 1983 tijdens de 
Europese Conferentie van West-Europese basisgroepen contact worden gelegd 
met een Nicaraguaanse afvaardiging. Met vijf  Amsterdamse kerken die waren 
aangesloten  bij de BBN, brachten we een jumelage tot stand met de christelijke 
basisgroepen en parochies in Managua. In 1984 ging ook de stad Amsterdam 
een stedenband aan met Managua, waardoor er regelmatig financieel en 
personenverkeer ontstond tussen de twee hoofdsteden.

Het verloop 
De WEBAM-activiteiten concentreerden zich in de beginfase op haar eerste 
doelstelling: het financieel ondersteunen van kleinschalige projecten die het 
onmiddellijke belang van de armen dienen. Zo maakte de WEBAM in de jaren ’80 
geld over aan een parochie in de wijk Riguero, die veel 

Beste Duiven,
De meeste van jullie weten het al inmid-
dels, 2009 wordt een JUBILEUM jaar voor 
onze DUIF. Het kerkgebouw bestaat 150 
en onze Duif gemeenschap 35 jaar.
Dit willen we groots gaan vieren!
 Er komt nog een officiële uitnodiging 
maar willen jullie alvast het weekend 
17/18 JANUARI noteren?

Op zaterdag 17 Januari zal er voor 
onze actieve Duiven een spetterend 
feest gegeven worden, uiteraard in De 
duif, van 17.00 tot 22.00 uur.
Nadere details volgen, maar houd deze 
avond vast vrij in je agenda svp!
Zondag 18 Januari wordt ook bijzon-
der, dus plan ook deze dag alvast in 
jullie agenda!
● Namens het Duif  bestuur, Hans Ernens

OPROEP
Voor ons jubileum jaar willen we graag 
een leuke collage maken van de 
grappigste/leukste/mooiste/interessante/
historische DUIF momenten.
Wie heeft nog artikelen, voorwerpen, 
foto,s, knipsels die de moeite waard zijn 
om te gebruiken voor zo,n collage?
Bij voorkeur zouden we deze collage al 
af willen hebben VOOR het feest van 
17 Januari a.s.
Deze kunnen jullie inleveren bij Sem 
vd Pol ( Concert coördinator) of Helma 
Schenkeveld ( voorganger)
● Namens het Duif  bestuur, Hans Ernens
 

Lieve Duiven,
Het zal ondertussen wel duidelijk zijn dat 
ik al enige tijd niet in de Duif aanwezig 
ben geweest. Helaas was het tijd om 
mijn ziekte (ik heb Non-Hodgkin) aan 
te pakken en ik ben nu bezig met een 
chemo-kuur. Ik zal er waarschijnlijk zes 
krijgen en daarvan heb ik er inmiddels 
twee achter de rug. De eerste kuur 
kwam erg hard aan, maar gelukkig is 
de tweede veel beter te verdragen.  
Ik heb erg veel steun ontvangen van 
jullie in de vorm van lieve wensen per  
post, telefoontjes en bloemen. Het is 
hartverwarmend dat jullie zo met mij, 
Fred en onze meiden meeleven. 
Als altijd ben ik optimistisch dat ik 
gezond en sterk uit deze vervelende 
periode zal komen. Jullie steun, op 
welke manier dan ook, helpt mij daar 
heel erg bij. Bedankt!!! 
● Sabine

mensen zich door andere vormen kunnen laten inspireren. Of  het 
nu yoga is, acupunctuur, de islam of  wat dan ook. Lastig kan het worden, als 
we die stromingen gaan verabsoluteren. Als we zeggen, alleen de islam, of  de 
acupunctuur is goed voor je. Of  als we menen zeker te weten hoe de onzichtbare 
wereld in elkaar zit en aan de ander willen vertellen dat die wereld zo in elkaar zit 
en niet anders. Nee, zoals mijn directe collega, een moslimvrouw zegt: het gaat 
niet om de leer, wat telt is wat er uit je handen komt, wat je doet voor je naaste. 
Sjalom !  
● Catrinus Mak

Spiritualiteit u 

Lees verder op pagina 5 u 



e dagen worden korter en voor we het 
weten staan de feestdagen voor de deur. De 

voorbereidingen voor de Kerstnacht zijn in volle 
gang; Marina is bezig met de dienst, het koor is 
aan het repeteren voor de Kerst en we hebben 
het versieren van de kerk voor de Kerst alweer 
gepland; noteert u alvast zondag 21 december 
voor een Duifconcert en daarna versieren. Zo 
zijn er altijd mensen in De Duif  actief  bezig met 
allerhande zaken om te zorgen dat wij nu alweer 
bijna 35 jaar iedere zondag bij elkaar kunnen zijn 
om te vieren in ons prachtige gebouw dat alweer 
150 jaar op deze plek staat.

 voorgangers een hele dag bij 
elkaar geweest om vooral elkaar te inspireren en 
er weer een heel jaar tegenaan te kunnen. Want 
waar haal je iedere week de inspiratie vandaan 
om er een mooie dienst van te maken? Er is oa. 
afgesproken om naast de thematische diensten in 
de Advent, Vastentijd en Zomertijd ook één of  
twee thema’s door het jaar heen uit te werken. 
De thema´s kunnen worden aangedragen door 
de voorgangers zelf, de liturgiegroep en uit de 
gemeenschap. Op 7 december is er een gesprek 
na de dienst om daar met elkaar over van 
gedachten te wisselen. Het is de bedoeling dat 
we tot een jaarthema komen voor het aanstaande 
feestjaar. De voorgangers stellen voor “Vrijheid 

en verbondenheid”. Ook 7 december kan dus in de 
agenda.
De dag was zo inspirerend dat er begin volgend jaar een 
nieuwe afspraak is gemaakt om wederom een hele dag 
met elkaar door te brengen. Mogen de geïnspireerde 
voorgangers hun enthousiasme op ons blijven uitstralen!

En tot slot iets voor uw agenda voor het volgende jaar. 
Houdt u vooral het weekend van 17 en 18 januari vrij. 
Het weekend waarin de geloofsgemeenschap 35 jaar 
bestaat is het gebouw twee dagen door Stadsherstel aan 
ons ter beschikking gesteld en we hopen daar veel tijd 
met elkaar door te brengen. Op zaterdag hebben we een 
feest voor de Duiven, u wordt hier nog voor uitgenodigd, 
zie ook elders in dit HGL en op zondag willen we met 
veel oude en nieuwe Duiven vieren dat we met zijn 
allen mogelijk hebben gemaakt dat we in dit prachtige 
gebouw bijeen kunnen zijn. Er wordt hard gewerkt aan 
de voorbereidingen voor dit feestweekend. Uw ideeën zijn 
geïnventariseerd tijdens een lunchbijeenkomst in oktober 
na de dienst, maar ideeën zijn nog altijd welkom. U kunt 
ze bij het bestuur  kwijt. We willen het hele jaar 2009 
bijzondere activiteiten ontwikkelen om ons feestjaar tot 
een groot succes te maken. We houden u op de hoogte, 
zodat u tijdig uw agenda vrij kunt houden.

● Hedwig Buren

Ken je mij?
Voor het eerst in haar rijke carrière 
heeft Trijntje Oosterhuis een liedje van 
haar vader Huub Oosterhuis op cd 
gezet. Trijntje heeft het eigenlijk altijd 
vermeden om werk van haar vader te 
zingen, omdat zij haar eigen weg gaat. 
Maar “Ken je mij” raakte haar zozeer, 
dat zij er niet omheen kon.

Bij Pauw en Witteman (uitzending van 
15 oktober) lichtte de zangeres haar 
keuze toe: “Het liedje heeft niet zozeer 
een liturgische waarde, maar biedt wel 
de ruimte om je kwetsbaar op te stellen. 
Ken je mij, kan ik mij laten zien zoals ik 
ben?”

Tijdens haar huidige theatertour brengt 
Trijntje het nummer ten gehore, slechts 
begeleidt door gitarist Leonarde Amuedo. 
Een kleine, intieme uitvoering op de 
melodie van Stijn van der Loo. Voor wie 
nieuwsgierig geworden is: de dvd+cd van 
de theatertour ligt inmiddels in de winkel 
en heeft als titel “Ken je mij”. Hiernaast in 
elk geval de ontroerende tekst.

Refrein: Ken je mij, wie ken je dan
              Weet jij mij beter dan ik
              Ken je mij, wie ben ik dan
              Weet jij mij beter dan ik

Ogen die door de zon heen kijken
Zoekend naar de plek waar ik woon
Ben jij beeldspraak voor iemand
Die aardig is of  onmetelijk ver
Die niet staat en niet valt
En niet voelt als ik
Niet koud en hooghartig

Refrein

Hier is de plek waar ik woon
Een stoel op het water
Een raam waarlangs het opklarend weer
Of  het vallende duister voorbijvaart
Heb jij geroepen hier ben ik

Refrein

Ik zou een woord willen spreken
Dat waar en van mij is
Dat draagt wie ik ben
Dat het houdt
Ik zou een woord willen spreken
Dat rechtop staat als mens
Die mij aankijkt en zegt
Ik ben jouw zuiverste zelf
Vrees niet, versta mij
Ik ben, ik ben
 
Refrein

Ben jij de enige voor wiens ogen
Niets is verborgen van mijn naaktheid
Kan jij het hebben, als niemand anders
Dat ik geen licht geeft, niet warm ben
Dat ik niet mooi ben, niet veel
Dat geen bron ontspringt in mijn diepte
Dat ik alleen dit gezicht heb, geen ander
Ben ik door jou zonder schaamte gezien
Genomen door niemand minder
Zou dat niet veel te veel waar zijn
Zou dat niet veel te veel waar zijn

Refrein

De dagen worden korter en voor we het 
weten staan de feestdagen voor de deur. De 

voorbereidingen voor de Kerstnacht zijn in volle 
gang; Marina is bezig met de dienst, het koor is 
aan het repeteren voor de Kerst en we hebben 
het versieren van de kerk voor de Kerst alweer 
gepland; noteert u alvast zondag 21 december 
voor een Duifconcert en daarna versieren. Zo 
zijn er altijd mensen in De Duif  actief  bezig met 
allerhande zaken om te zorgen dat wij nu alweer 
bijna 35 jaar iedere zondag bij elkaar kunnen zijn 
om te vieren in ons prachtige gebouw dat alweer 
150 jaar op deze plek staat.

Onlangs zijn de voorgangers een hele dag bij 
elkaar geweest om vooral elkaar te inspireren en 
er weer een heel jaar tegenaan te kunnen. Want 
waar haal je iedere week de inspiratie vandaan 
om er een mooie dienst van te maken? Er is oa. 
afgesproken om naast de thematische diensten in 
de Advent, Vastentijd en Zomertijd ook één of  
twee thema’s door het jaar heen uit te werken. 
De thema´s kunnen worden aangedragen door 
de voorgangers zelf, de liturgiegroep en uit de 
gemeenschap. Op 7 december is er een gesprek 
na de dienst om daar met elkaar over van 
gedachten te wisselen. Het is de bedoeling dat 
we tot een jaarthema komen voor het aanstaande 
feestjaar. De voorgangers stellen voor “Vrijheid 

Utrechtsedwars

Feestdagen...
�

● Zoek op YouTube.com: Ken je mij, Trijntje Oosterhuis 



aan armenpastoraat deed. De 
parochie ondersteunde de boeren die van het platteland 
naar de stad waren getrokken en daar in armoedige 
omstandigheden een nieuw bestaan probeerden op te 
bouwen. Omdat de parochie van veel meer donateurs 
gelden ontving, konden we op den duur niet meer 
volgen of  onze gelden wel voor het beoogde doel werd 
aangewend. Vervolgens ondersteunde de WEBAM een 
aantal kinderprojecten met zowel speelgoed als met 
schoolmateriaal. Het materiaal werd vanuit Nederland 
verscheept. In een latere fase lieten we zelfs hele containers 
met kleding verschepen.  Nadeel hiervan was dat de 
verscheping niet goedkoop was en er ter plekke nogal eens 
distributieproblemen ontstonden. 

Maar soms had onze hulp wel zichtbaar effect. Zo 
ondersteunden we in de jaren ’90 het  jeugdcentrum 
Ariel d’Arce, dat ook zwerfkinderen onderdak bood. 
Het idee ontstond om met deze kinderen een timmerklas 
en een kappersklas te beginnen. Via de Stichting Gered 
Gereedschap regelden we de inrichting van de werkplaats. 
Het initiatief  sloeg zo goed aan dat het centrum in de 
afgelopen jaren is omgevormd tot een erkende school 
voor beroepsonderwijs.  In een andere wijk van Managua, 
Acahualinca, ondersteunden we een ‘biblioteca popular’. 
Kinderen – die in Nicaragua maar een halve dag naar 
school gaan – konden hier wat lezen, huiswerk maken, 
kijken naar de televisie en samen spelen. Dit alles onder 
leiding van enkele geschoolde jeugdwerkers. Het centrum 
heeft heden ten dage een vaste functie in de wijk, er is een 
voorschoolse opvang bijgekomen.

Eind jaren ’90 zochten we opnieuw contact met een 
parochie. Op voorspraak van enkele ingewijden zochten 
we contact met de parochie Nuestra Señora de la Merced in 
de wijk Larreynaga, in de volksmond La Merced genoemd. 
Deze parochie kwam voort uit een basisgroep en nam een 
onafhankelijke rol ten opzichte van kerkelijke hiërarchie in. 
Deze kerk was er niet alleen voor geloof  en gebed. Naast 
een vaste Bijbelgroep waren er ook: themawerkgroepen 
(o.a. over geweld binnen het gezin), een bezoekgroep voor 
ouderen en zieken, een begeleidersgroep voor de speeltuin, 
een kappersopleiding, een computerschool, een feestzaal 
voor de buurt en een winkeltje met tweedehands spullen. 
Uit de financiële ondersteuning en het contact met deze 
parochie kon ook het ‘Intercultureel Bijbellezen’ ontstaan. 
Hierbij kozen zowel de Nicaraguaanse bijbelgroep als 
de in Nederland gevormde werkgroep met leden uit de 
WEBAM kerken voor dezelfde Bijbeltekst, legden hier 
eigen associaties, ervaringen en interpretaties naast en 
wisselden deze uit. Deze uitwisseling was en is voor beide 
zijden heel leerzaam. 

Het einde en de doorstart 
Bij de start van de WEBAM waren we er heilig van overtuigd 
dat Nicaragua uiteindelijk op eigen benen zou kunnen 
staan en welvarend zou worden. Politieke instabiliteit 
en natuurrampen, zoals de orkaan Mitch, hebben 
de ontwikkeling van het land echter sterk vertraagd. 
Nicaragua behoort, samen met Haïti, tot de armste landen 

van Latijns Amerika. 40% van het nationale inkomen 
komt het land via giften en kredieten binnen. Gezien 
deze situatie zou de WEBAM nog wel een tijdlang met haar 
eerste doelstelling kunnen doorgaan:  het ondersteunen 
van kleinschalige projecten. De 150.000 euro die we in 
al die jaren stuurden, zou zeker nog kunnen aangevuld. 
Onze tweede doelstelling was: in ons welvarende land 
de aandacht blijven vragen voor wat zich in een  Derde 
Wereldland als Nicaragua afspeelt. We merken dat onze 
tweede doelstelling aan erosie onderhevig is. Nicaragua 
haalt niet meer de voorpagina, de aandacht in de wereld 
– en ook bij onszelf  - gaat meer uit naar het oosten en 
zuiden. 

Wat doen we dan met onze goede ervaringen met het 
Intercultureel Bijbellezen? Binnen de Dominicus wil een 
deel van de huidige deelnemers graag doorgaan met de 
uitwisseling. Het is de bedoeling om in het kader van de 
activiteiten van de Pastorale Werkgroep in februari ’09 een 
nieuwe groep te starten. 

Wat doen we met het overgebleven geld? Omdat 
we voor de laatste financiële projecten ook een 
zogenaamde ‘verdubbelingsubsidie’ van het Ministerie 
van Ontwikkelingssamenwerking hebben gekregen, zit er 
nog ruim 10.000 euro in onze pot. Onze gedachte is dat 
we hiermee een fonds vormen, waarvan de revenuen nog 
een tijdlang ten goede komen van de Nicaraguanen. We 
hebben hiervoor een project bij de grote vuilnisbelt van 
Managua op het oog. Hier is een paar jaar geleden onder 
leiding van een Nederlandse ontwikkelingswerkster  een 
ideëel goed jeugdcentrum Juntos con Tigo (Samen met Jou) 
opgezet , dat onze steun goed kan gebruiken. 

● Kees Sluis (voorzitter Webam)
● Namens De Duif, Alet Aalders

Ik zou een woord willen spreken
Dat waar en van mij is
Dat draagt wie ik ben
Dat het houdt
Ik zou een woord willen spreken
Dat rechtop staat als mens
Die mij aankijkt en zegt
Ik ben jouw zuiverste zelf
Vrees niet, versta mij
Ik ben, ik ben
 
Refrein

Ben jij de enige voor wiens ogen
Niets is verborgen van mijn naaktheid
Kan jij het hebben, als niemand anders
Dat ik geen licht geeft, niet warm ben
Dat ik niet mooi ben, niet veel
Dat geen bron ontspringt in mijn diepte
Dat ik alleen dit gezicht heb, geen ander
Ben ik door jou zonder schaamte gezien
Genomen door niemand minder
Zou dat niet veel te veel waar zijn
Zou dat niet veel te veel waar zijn

Refrein

�
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Groen nieuws: Weg vuilnisbelt
De Zwitserse textielfabriek Rohner maakte 
stoffen van synthetische garens, wat veel zwaar 
chemisch afval opleverde. Met behulp van 
MacDonough en Braungart bouwde Rohner de 
hele productie om. Het kunststof basismateriaal 
werd vervangen door biologisch afbreekbaar 
- zelfs voedzaam - materiaal op katoenbasis. 
De giftige kleurstoffen werden vervangen 
door volstrekt ongevaarlijke. Het volledig 
composteerbare afval wordt nu tot vilt verwerkt 
en aan lokale boeren verkocht. Het afvalwater 
gaat schoner de fabriek uit dan het erin komt. 
En de textiel dient, eenmaal versleten, weer 
als kunstmest. Al het afval kan zo eindeloos 
teruggegeven worden aan een technologische of 
biologische kringloop. Exit vuilnisbelt.
● Bron: Maria, nov. 2008



Wij allemaal
De crisis zit me achter de vodden. Het wil maar niet lukken. O nee, geen kwestie van 
geen inspiratie. Daar mankeert het niet aan. Ik zit vol. Dat is te danken aan al die 
geldreuzen die op hun fundamenten staan te wankelen en paniek rondzaaien! 
Drie concepten heb ik al uit mijn printer gebaard. Ik vind ze niet goed. Ze zijn 
verzuurd door boosheid. Ik wil u een inzage geven. Ik heb van de proeven die ik 
maakte de woorden die uit de bron van boosheid voortkwamen op een rijtje gezet. 
Houd u vast:
“Haat, machteloos, wraak, onverantwoorde lieden, geldjagers, kwetsbare mensen in 
de drek duwen, samenleving laten wankelen, onverlaat, hij verpatste een bank, de 
etter, zelf  in weelde badend, gejat, stinkdier, geldgraaiers, gewetenloos gedrag, de 
sjacheraar, de vervuilers, smogmakers.”
“Zo’n column kon niet fris worden”, dacht ik en verscheurde mijn concepten. Maar 
één gedachte wilde ik wel meenemen. Niet uit boosheid maar met een blik op de 
voorbeeldfunktie die opvallende mensen hebben. Sommige topbankiers hebben 
een enorm slecht voorbeeld gegeven. Maatschappelijk volstrekt onverantwoord. 
Met een gebaar, als stond het recht helemaal aan hún kant, wekten ze de indruk dat 
‘graaien’ normaal is. Dat je een dief  van je eigen portomonaie bent, als je niet pakt 
wat je pakken kan en je schandelijk verrijkt ten koste van velen!
Het duurde een beetje lang voordat ik me bewust werd dat boos worden eigenlijk 
geen enkele zin heeft. Ik zou wel stenen door de ramen willen gooien. En dan? Aan 
mijn boosheid hebben de verantwoordelijken voor deze crisis toch geen boodschap. 
Je komt er geen stap mee verder. Ieder doet dan zijn plas, en alles blijft zoals het 
was. 
Omdat het leven doorgaat, vatten langzaamaan twee wensgedachten bij mij post. Ik 
wil u daar deelgenoot van maken. 
Ik hoop vurig dat bij de verantwoordelijke personages eens een moment zal komen, 
dat ze, bijvoorbeeld bij het scheren, als ze zich met hun peperdure aftershave deppen, 
zich in de spiegel recht in de ogen durven kijken. Misschien levert dat eindelijk eens 
een vlijmscherp inzicht op in hun maatschappelijk onverantwoordelijk gedrag.
Wat ik verder hoop heeft met ons allemaal te maken. Ik hoop dat er mensen 
opstaan die Jan en Alleman er goed van doordringen dat we allemaal onze 
verantwoordelijkheid hebben. Dat we ons niet gek laten maken. Dat we profiteurs 
doorzien. Dat we niet onmiddellijk achter dit soort Rattenvangers van Hamelen aan 
lopen. Dat we ons ook in de spiegel durven bekijken of  er bij ons ook niet iets van 
die lust om te graaien woelt. Dat we ons dan dubbel voorzichtig opstellen.
Klinkt allemaal erg moralisties misschien. Maar is wel onmisbaar!
Voor een gezonde samenleving!
● Harris

Advent 2008
Menswording
Vanaf 30 november is het dit 
jaar advent – tot de Kerstnacht. 
De voorgangers hebben dit jaar 
als adventsthema gekozen: 
Menswording. Hoe wordt een 
mens een waarachtig mens, wat 
maakt een mens door, voordat ze 
een echt vol mensenbestaan leidt?

De 1e adventszondag valt op 30 
november en Diana zal als insteek 
hebben wat er in je persoonlijk 
leven op je af komt, hoe het je 
vormt en hoe je de diepte van je 
eigen leven kunt leven. Op de 2e 
adventszondag, 7 december, zal 
Rob voorgaan en hij benoemt wat 
er in de wereld gebeurt en hoe dat 
je menswording beïnvloedt. 
Dan zal op de 3e adventszondag, 
14 december, Harris de verwarring 
en het gevecht benoemen, waarin 
ieder mens vroeg of laat verzeild 
raakt. En op 4e adventszondag, 
21 december, beschrijft Helma de 
rust die kan volgen als ervaringen 
gekend zijn, verwarring en gevecht 
verwerkt. Marina, ten slotte, zal 
op Kerstnacht het Schitterende 
Bestaan, dat ons allen toevalt 
uiteen zetten. 

Wees erbij, iedere zondag om half 
11 in De Duif. En 24 december, 
zoals altijd om 0.00 uur!
● Diana Vernooij

Zoektocht naar Jozef, Maria, herders en 
wijzen in nieuwe serie Urbi@Orbi
Uitzenddatum: 12/11/2008
Wat is het e-mailadres van de paus? De clou van dit 
grapje is de titel van het RKK-programma dat op 
woensdag 12 november aan een nieuwe reeks begint. 
Het televisiemagazine Urbi@Orbi gaat over de plezierige 
kanten van het katholieke leven in Nederlandse provincies 
en de wereldwijde kerk. Met klein kerkelijk nieuws, 
portretten van mensen en activiteiten. 
Zoektocht naar levende kerststal In de weken voor 
kerstmis probeert Urbi@Orbi een authentieke levende 
kerststal samen te stellen in Nederlands eigen ‘Bethlehem’: 
het Friese Bartlehiem. Elke week zoekt de redactie een 
ander personaget: de timmerman Jozef, wijzen uit het 
Oosten, herders  en natuurlijk een echte Maria die rond 25 
december haar eerste kind ter wereld zal brengen. 
 Andere terugkerende rubrieken zijn:
 Bloemetje, kaarsje, kapelletje

Er zijn momenten en plaatsen waarop mensen onopvallend 
hun kwetsbaarheid tonen: als ze een bloemetje kopen aan 
de bloemenstal, als ze even bij Maria komen in een kapel 
of  als ze een kaarsje branden bij een heilige. 
 Maria te leen 
Veel gelovigen vinden troost en kracht bij Maria. Kijkers 
kunnen een Mariabeeld negen dagen lenen voor een 
persoon die haar nabijheid goed kan gebruiken. In 
Urbi@Orbi hun verhalen. 
 Kerkstraat 
Wat hebben de meeste dorpen en steden in Nederland 
gemeen? Een Kerkstraat. En toch zijn al die straten zo 
verschillend: met en zonder kerk, een katholieke of  een 
protestantse kerk, een enkel huisnummer of  juist een 
hele reeks. Urbi@Orbi portretteert steeds een andere 
Kerkstraat.
 
Urbi@Orbi, vanaf  woensdag 12 november wekelijks om 
17.05 uur bij het RKK op Nederland 2.
 ● Bron; www.pers.rkk.nl
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