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Aanvang zondagsviering 10:30uur

Voorgangers
   1 feb  Gastvoorganger
   Catrinus Mak
   8 feb  Marina Slot
15  feb nog niet bekend

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

Kindernevenvieringen
 ● Zondag 1 febr   ● 1 maart 2009
 ●  Alleen op de 1e zondag van de
     maand kindernevendienst 
 ● !! Oproep !!
Naast een prachtige Kinderkerstviering 
leeft het binnen de Duif, bij ouders en 
kinderen minder op de 1e zondag van 
de maand... Waar zijn de duifkinderen? 
Freek, coördinator kindernevendienst, 
zal in juni 2009 afscheid nemen van 
deze taak. Aan wie kan hij het stokje 
overdragen. Wie heeft er belangstelling?
Meld je aan bij Freek van de Marck  
020-4965771

Duifagenda
 ● Zondag 2 februari 
    Verkiezingen: ▪ voorgangers ▪ bestuur 
    en ▪ nieuw jaardoel extra collecte      
         
Mededelingen van het Bestuur
Voor 2009 hebben wij in het bestuur van 
de Duif 2 bestuur posities vacant! Wie 
heeft wat tijd over en zin om ons team 
te versterken? Het bestuur van de Duif 
komt zo’n zes keer per jaar bijeen in het 
hemeltje. Allerlei relevante zaken komen 
daar aan bod en samen proberen we 
alles wat de Duif draaiende houdt in 
goede banen te leiden.
Een boeiende en verantwoordelijke taak 
maar ook met een scheutje gezelligheid 
en verbondenheid met elkaar.
Voel jij je ook verbonden met de Duif en 
wil jij ook je steentje bijdragen?
Meldt je aan via een van de bestuurs-
leden..Denk er eens over, het hoeft je 
niet zo heel veel tijd te kosten en wij 
kunnen JOU goed gebruiken!
● Hans Ernens.

Het GroeneLichtSinds
  1974

Een roes
Het is in een roes gegaan ons feestelijke weekend. Maanden van plannen 
maken, voorbereidingen, vergaderingen, mailverkeer, offertes, etc etc, gingen 
vooraf. En in een flits is het al weer voorbij! Het hele bestuur hoopt van harte 
dat jullie genoten hebben van ons feestelijke weekend 17-18 Januari. 
We vonden het enig om zoveel swingende en zingende Duiven te zien.

Het buffet van Giacomo’s Cucina Casalinga was heerlijk, de muziek swingend, Rui 
zong de sterren van de hemel en wat een succes met de tombola. Jelte Moerkamp 
gaat met zijn zus Brechtje dus een VIP weekend beleven in het Renaissance hotel. 
En Ancel gaat samen met haar dochter Sophie de lucht in met een luchtballon. 
Een aantal Duiven zijn via vakjury en publiek verrast met een “zilveren Duif ”. 
Cees werd verrast met een serenade van “mijn Opa” (En hij vind het zo fijn om 
in het middelpunt van de belangstelling te staan). 

Arme Hedwig moest juist op die avond snip- en snipverkouden zijn en leefde op 
wijn en paracetamol, maar zij bleef  bij de les. De afsluiting van de zaterdagavond 
met Amsterdamse liedjes leverde een heuse polonaise op. En dan te bedenken 
dat op dezelfde plek de volgende dag weer brood en wijn gedeeld werd. Het 
slotlied, ‘Zoals Duiven doen’ leverde zelfs her en der een paar tranen op!

Uiteindelijk was de kerk weer redelijk op orde voor de zondagviering rond 
00.30 uur en nog even met een klein clubje, lekker schoenen uit en nagenieten 
van een succesvolle avond met een laatste glas wijn.
De quiche en taarten vlogen je al weer om de oren voor de lunch van zondag!

En die zondag genoten we van een bijzondere dienst van schrift en tafel met 
Harris, Diana en Helma. Na afloop proostten we met champagne op onze 
Duif. Henk verraste ons allen met een jubileum CD van het Duifkoor voor 
alle aanwezigen en zongen we in een concert ‘verzoeknummers’. Weer eens 
wat anders nietwaar? Een bulderend applaus was ook wel eens grappig voor de 
verandering. Het interactieve gedeelte waarbij vrijwel alle aanwezigen ‘hore mijn 
ore’ konden instuderen en daarna gezamenlijk zingen was erg leuk!
Mijn stem had het een beetje begeven na alle Amsterdamse liedjes van de avond 
ervoor, maar dat mocht de pret niet drukken. Wie weet Henk, levert het concert 
je wat kandidaten op voor ons Duifkoor!

De uitgebreide lunch, bereid door Odilia, was overheerlijk en daarna verwende 
Irina ons met prachtige pianomuziek van Debussy. Tevens was er een leuke Duif  
collage te bewonderen, met veel foto’s uit het archief  van Thomas Moerkamp. 
De dag werd afgesloten met een concert van Willem Vonk die het Duiforgel 
bespeelde.

Voor wat de Duif betreft, is 2009 letterlijk en figuurlijk spetterend van start 
gegaan. Dank jullie wel allemaal voor jullie komst en/of  belangstelling, jullie 
hulp en enthousiasme!
● Hans Ernens.
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Verjaardagen
28 jan  Yaël van der Marck
 3 feb  Maxime Vos
 8 feb  Phil Jackson
12 feb  Arjan Vader
16 feb  Marina Slot

Colofon
Het Groene Licht is een uitgave van de 
Stichting De Duif. Verantwoordelijk voor de 
inhoud is de redactie: Hortense Ghijs, Dorien 
Gransjean-Eldering, Angela van der Marck 
en Helma Schenkeveld.
Vormgeving: Freek van der Marck en Fred 
Vos.
HGL is onder andere een podium voor 
discussie. Ingezonden stukken zijn wel-kom, 
maar de redactie behoudt zich het recht voor 
van niet plaatsen en inkorten.

Adressen
●  Stichting De Duif
● Oecumenische Basisgemeente De Duif
● Stichting tot Beheer van De Duif
● Redactie Het Groene Licht 

Postadres: Utrechtsedwarsstraat 7
1017 WB Amsterdam
e-mail: deduif@xs4all.nl
website: www.deduif.nu

● Stichting De Duif, entree kerkzaal
Prinsengracht 756, 1017 LD Amsterdam

 Telefoon / Fax ....................  020 4220380
 Postbank ....................  049.80.620

Verzending HGL

  Hortense Ghijs ...................  020 6266155

Abonnement HGL

 Door overmaken van € 15,00 per jaar 
op Postbank rekening 49.80.620 ovv. 
Abonnement HGL wordt u postabonnee.

Hoe word ik aangeslotene
van De Duif?
 Wie zich met de 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
Elk jaar kiest De Duif een humanitair doel 
waaraan de opbrengsten van een extra 
maandelijkse collecte ten goede komen. 
De afgelopen jaren steunde De Duif:
2008 - Stg. Handreiking over oceanen, 
scholingsproject zwerfkinderen, 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 onder meer: Amnesty international, 
Witte Jassen, Switzar jeugdwerk.
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Voorstel maandcollecte jaardoel - 1
Jonge kinderen in onderwijs in binnen-
land meer kansen door Leri for Life 
Het is een feit dat jonge kinderen in het binnenland van Suriname veelal 

met een achterstand hun schoolloopbaan beginnen. Dit blijkt uit het 
percentage zittenblijvers in de eerste klas van de lagere school dat ongeveer 
50% bedraagt en twee keer zo hoog als het landelijke gemiddelde. Ongeveer 
86% van de kinderen maakt de lagere school af, maar slechts 1,2 % doet 
dit voor hun 12e jaar.  Deze achterstand is moeilijk in te lopen en heeft als 
gevolg dat vele leerlingen voortijdig de school verlaten en dan geen geschikte 
maatschappelijke positie kunnen verwerven.
Het Leri For Life (LFL) voorschoolse educatieprogramma wordt daarom als 
pilot in zes dorpen van het binnenland geïntroduceerd.  
Het doel van het project is om de voorschoolse ontwikkeling bij jonge 
kansarme kinderen tussen 3 en 6 jaar te stimuleren voor meer schoolsucces 
in het basisonderwijs teneinde deze jongeren een goede basis voor het 
maatschappelijk functioneren te kunnen geven.
De bewoners in de dorpen, vaak met weinig opleiding worden getraind om hun 
eigen kinderen op een goede manier te stimuleren in hun ontwikkeling. Deze 
mensen hebben vaak zelf  nauwelijks de juiste pedagogische ondersteuning 
gehad, toen zij zelf  klein waren. Zij hebben daardoor vaak geen kennis en 
eigen ervaring om hun kinderen te stimuleren.
Door Leri for Life programma’s wordt dit nu wel mogelijk. Door Leri for 
Life leren de dorpsbewoners hun eigen kinderen beter te leren  door ze 
al vroeg pedagogisch te begeleiden. Het programma is gebaseerd op het 
voorschoolse leerprogramma genaamd Piramide dat door Citogroep/Jef  van 
Kuyk in Arnhem ontwikkeld is. Het is een Nederlands programma dat in het 
binnenland van Suriname, aangepast aan de Surinaamse situatie, uitgevoerd 
wordt. Jaarlijks zetten verschillende vrijwilligers van Nederland zich in om 
voor enkele weken ter plaatse mee te helpen. De resultaten zijn positief. Het 
blijkt dat kleine kinderen door dit programma veel beter het Nederlands 
kunnen spreken, beter voorbereid zijn op lezen, schrijven, rekenen en taal. 
Iets wat vóór het programma niet gebeurde.
Met de donaties wordt kindermateriaal aangeschaft of  zelf  ontwikkeld, dat 
aansluit bij het Piramide programma. Het is mogelijk een dorp te adopteren 
door voor een bepaalde periode kindmateriaal te organiseren.
Info www..leriforlife.net - Als u wilt doneren kunt u dit doen door te 
storten op: postgiro 33 83 872 t.n.v. Leri for Life te Purmerend. Kamer van 
Koophandelnr. 37 13 25 20. 
● Freek van der Marck

Voorstel maandcollecte jaardoel - 2
Sundjata, huishoudschool en opvang 
voor meisjes in Dakar, Senegal
In Dakar (Senegal) werken meer dan 30.000 meisjes in de leeftijd tussen 8 

en 20 jaar als huishoudelijk medewerkster bij (grote) gezinnen in huis. 
Meestal doen ze het zwaarste werk, zijn ze 18 uur per dag actief, 24 uur per 
dag beschikbaar en hebben één dag per week vrij. Soms slapen ze in op de 
grond in de keuken, eten alleen wat over is nadat andere gegeten hebben en 
krijgen € 10 tot € 15 per maand betaald. Deze meisjes zijn afkomstig uit de 
armste dorpen, hebben geen enkele scholing gehad en trekken naar de stad 
in de hoop met hun werk voldoende geld te verdienen voor eten, kleren, 
medicijnen en een beetje geld voor hun familie in hun dorp. 
Omdat ze geïsoleerd werken en 100% afhankelijk zijn het gezin waarbij ze 
leven en werken, zijn ze vaak doelwit van geestelijk en lichamelijk geweld 
en seksueel misbruik, waar ze weinig verweer tegen durven hebben. Als de 
meisjes geen goede werkplek vinden, komen zij vaak noodgedwongen in de 
prostitutie terecht. Lees verder op pagina 6 ►
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Kandidaat voorgangers
Aan de kandidaad voorgangers 2009 vroegen wij welke invulling zij komend 
jaar weillen geven aan hun ambt. Hieronder hun reacties.

Waar blijven de jongeren?
Ik ben weer genomeerd voor het voorgangerschap in De Duif  komend jaar. 
Eerlijk gezegd, ik had dat wel verwacht. Nog eerlijker gezegd: ik doe het weer 
graag als ik gekozen word. Ik wil graag in deze tijd, die in mijn ogen steeds 
letterlijker ‘van god los’ lijkt te willen zijn er voor uitkomen dat ik niet zomaar 
een geschiedenis van God met de mensen en van het godsgeloof, zoals in de 
Bijbel doorgegeven, zorgeloos aan de kant laat schuiven.
Het klinkt misschien een beetje defensief. Dat is het ook wel. Maar je moet 
soms een tegengeleuid laten horen tegen de brutaliteit van kerken, kerkelijke 
instututies en kapitalistische levensvisies die van hun opvattingen een afgod 
maken.
Toch ben ik wel een beetje bezorgd. Ik ben zo langzamerhand wel een ouwetje. 
Waar blijven de jongeren?
●Harris Brautigam

Weer een jaar voorbij
En zo ging er weer een jaar voorbij, onvoorstelbaar eigenlijk. Terugkijkend 
was het een boeiend jaar, soms met enige frustratie omdat vernieuwing en 
verandering op weerstand stuit en de flexibiliteit bij een aantal mensen ver te 
zoeken is. Groeien gaat met groeipijn gepaard, het is nu eenmaal een gegeven. 
En soms ook met wel een tevreden gevoel over een juiste toon,  een inspirerende 
dienst met mooie teksten en fijne liederen. Elkaar raken, elkaar vinden, elkaar 
stimuleren ik vind het nog steeds een uitdaging om daar mijn steentje aan bij te 
dragen. Naast de bijbel, een prachtige bron van inspiratie, wil ik ook ruimte aan 
anderen geven die door hun gedachten aan papier toevertrouwd een extra en 
waardevolle bron van betekenis kunnen zijn. En met alles wat er op onze weg 
komt kunnen we, denk ik, alle kracht gebruiken.
●Maruja Bredie

Bezining op het leven
Evenals voorgaande jaren stel ik me weer beschikbaar voor het voorgangerschap 
in “de duif ”. Ik vind het belangrijk om samen met anderen bezig te zijn met de 
bezinning op het leven van iedere dag en de vragen die het evangelie ons stellen. 
Dat houdt me bezig en op de zondagen kom ik mensen tegen, die daar vorm aan 
geven. Daar wil ik bij zijn wanneer ik geen andere verplichtingen heb en mijn 
bijdrage daarbij leveren.
●Frans Gerritsma

Vrijheid en Verbondenheid
Het is nu een jaar geleden dat jullie mij voor de eerste keer hebben gekozen 
om voorganger te zijn in de Duif, en dat ik daar – met een knoop in mijn buik 
– ja tegen heb gezegd.  In het afgelopen jaar heb ik met veel liefde een aantal 
diensten voorbereid, samen met de liturgiegroep. Bij mij gaat zo’n voorbereiding 
verder dan alleen de gesprekken op maandagavond. Het is een proces van 
weken, waarin het thema vorm krijgt. Teksten, woorden, gedichten, gesprekken 
komen voorbij, die op de een of  andere manier waardevol zijn. Het is een proces 
geworden dat mij aanleiding geeft om over andere dingen na te denken dan mijn 
werk en mijn privé-zaken. Het is een proces dat mij inzicht geeft in zaken, die ik 
belangrijk vind in het leven.
En waar ik vorig jaar met huiver, schroom en bibberende knieën ja zei op jullie 
vraag om voorganger te worden, zeg ik nu met veel plezier en enthousiasme JA. 
Ik wil graag ook dit jaar de mogelijkheid krijgen om samen met jullie te werken 
aan mooie vieringen. Hierover met elkaar in gesprek te gaan, teksten, gebeden 
en liederen uit te zoeken, en af  en toe iets nieuws uit te proberen. 
Voor 2009 hebben we als leidend thema Vrijheid en verbondenheid gekozen.  

 Harris: 
“...Niet zomaar

een geschiedenis
van God met de 
mensen en het 

godsgeloof 
aan de kant 

laten schuiven...”

 Maruja:
“...Elkaar raken, 
vinden, 
stimuleren, 
nog steeds een 
uitdaging  om 
aan bij te 
dragen...”

Frans: 
“...Samen met 

anderen
 bezinning zoeken 

op het leven en 
de vragen die het 

evangelie stelt...”

Helma: 
“... In mijn 
overwegingen 
een brug slaan 
naar het leven van 
vandaag 
en morgen  ...”
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Ik heb er zin in om ons met elkaar hierin echt te verdiepen en ons te verrijken 
met datgene, wat hierdoor op ons pad kan komen. In mijn overwegingen zal 
ik blijven proberen een brug te slaan naar het leven van vandaag en morgen. 
En in mijn diensten zet ik me in om de woorden, muziek en sfeer ons te laten 
inspireren en te laten voeden, zodat we daarna weer een week verder kunnen. 
●Helma Schenkeveld

Twintig jaar
Dit jaar is het 20 jaar geleden dat ik voor het eerst voorging in de Duif. Zomaar 
een keer omdat Ans Visser het vroeg en dat is een beetje uit de hand gelopen, 
want ik ben nog steeds met veel plezier voorganger in de Duif.
Zeker met de plannen die we als voorgangers hebben gemaakt, zie ik mij 
opnieuw een jaar werken in een creatief  team dat elkaar inspireert en stimuleert 
tot nieuwe, vernieuwende diensten, oorspronkelijke rituelen en bijzondere 
gedachten en overwegingen.
Ik haal zelf  veel energie uit de studie en stilte van het voorbereiden van een 
dienst en ik hoop dat dat merkbaar is voor de leden van de gemeenschap en de 
gasten die bij ons langs komen. 
Ik vertel graag en met trots over onze Duif  en als ik voorga in andere kerken 
neem ik iets van onze vrijheid en verbondenheid mee en laat mensen daarin 
delen.
Mijn bronnen zijn naast Het Oude en het Nieuwe Testament ook andere 
wijsheidsgeschriften uit meerdere tradities. En ik volg daarin mijn eigen hoofd 
en hart. 
Veel wijsheid met jouw weloverwogen keuze!
●Marina Slot  

Vastgeroeste patronen...
Het afgelopen jaar is de kogel door de kerk gegaan en ben ik naast christen ook 
officieel boeddhist geworden. Als jullie mij opnieuw kiezen wordt dit (geloof  ik) 
mijn 17de jaar als voorganger in De Duif. Dan sta ik daar als oprecht christen 
die in het boeddhisme haar beoefening heeft gevonden. Eigenlijk heb ik het er 
al jaren over en is er geen breuk met mijn verleden, ik ben al 20 jaar betrokken 
bij boeddhisme. 
De kern van mijn voorgaan blijft het durven leven vanuit de liefde van God. 
Hoe meer we dat avontuur aangaan, hoe meer we de kramp van ons eigenbelang 
en de valse houvasten van oordelen, meningen en standpunten los durven te 
laten. En met die ontspanning worden we opener voor elkaar, opener voor het 
onverwachte, het ongekende. Vastgeroeste patronen lossen op. Dan kunnen we 
aandacht schenken aan wezenlijke dingen en warmte ervaren en delen. 
Ik doe het ook dit keer weer graag een jaar met jullie samen in De Duif,
●Diana Vernooij

Evangelie ... optimistische boodschap ...
Bij het jaarlijks op de grote verkiezingsdag kiezen van de voorgangers en de 
bestuursleden en het jaardoel hoort ook het ritueel van het schrijven van een 
stukje voor het Groene Licht.
Zo ook dit jaar. Nu denk ik niet dat wij als voorgangers spectaculair zullen 
veranderen in de wijze waarop we voorgaan. Laat ik het bij mezelf  houden: hoe 
ik voorga dat hoef  ik niet meer uit te leggen. Dat weten jullie zo langzamerhand 
wel. Ik houd van een mooie en evenwichtige opbouw van de viering, waarbij 
ik steeds voor ogen probeer te houden dat het Evangelie een optimistische 
boodschap uit te dragen heeft. Geen verhaal waarvan je aan het einde denkt: 
wat kan ik er nu morgen eigenlijk mee. Liever zoek ik naar datgene wat we als 
gewone mensen, met onze eigen talenten, kunnen bijdragen om de wereld er een 
beetje beter uit te laten zien.
Met het koor zoeken we naar goede ondersteunende muziek. Daardoor wordt 
een dienst een lust voor het oor en biedt de thematiek voldoende inspiratie om 
(ook later op de dag) nog eens over na te denken. Dat is in elk geval steeds mijn 
bedoeling.

 Diana: 
“...opener voor 

elkaar, 
opener voor het 

onverwachte, 
het ongekende...”

 Marina:
“...Ik haal zelf 
veel energie uit 
de studie en 
stilte van het 
voorbereiden... 
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Het komend jaar staat in het teken van het vijfendertig jarige bestaan van de 
(vernieuwende) geloofsgemeenschap. Het thema dat regelmatig terug zal keren 
is “Vrijheid en Gebondenheid”.
Een tegenstelling lijkt het wel: je bent vrij of  je bent gebonden.
Maar misschien moet het niet gaan over hoe je bént, maar over hoe je je vóelt. 
Je voelt je vrij en je voelt je gebonden. Als je er zo tegenaan kijkt lijkt het (zo 
voel ik dat althans) opeens minder strak en rigide. Er lijkt opeens meer ruimte te 
ontstaan voor je gevoel in plaats van voor de dingen die zouden moeten.
Vrijheid en gebondenheid zijn woorden die alles met ons als Duiven te maken 
hebben. We voelen ons vrij om nu na vijfendertig jaar te vieren dat we opgegroeid 
zijn tot een volwassen gemeente. 
Even als tussendoortje: toen we ons vijfentwintig jarig bestaan vierden was het 
thema: “Vrijgevochten”. Zeker, we hadden ons vrij gevochten. Met vallen en 
opstaan, maar vooral met leren van fouten en het elkaar vast blijven houden. 
Soms tegen de verdrukking in en tegen de gevestigde orde. En bij ons dertig 
jarig bestaan was het thema van de dienst: “Waarom blijf  je?” Wat zoek je in een 
gemeenschap en wat is jouw bijdrage.
Nu zijn we weer vijf   jaren verder en kunnen we zeggen: vrijheid en gebondenheid. 
Ik hoop, en daar zal ik wat mij betreft een bijdrage aan pogen te leveren, dat we 
het komende jaar vieren met een gevoel van vrijheid. Omdat we er trots op 
mogen zijn dat we er voor elkaar zijn en dat we een gemeenschap vormen van 
mensen die zich verbinden aan elkaar. Om er te zijn voor elkaar en om elkaar te 
steunen en te inspireren. Dit tegen de achtergrond van de basis die ons drijft: de 
mooie woorden van het evangelie. Van tijd tot tijd aangevuld met woorden uit 
andere religies en culturen. Dat laatste is belangrijk. Want we kunnen veel leren 
van andere gebruiken. Ons “credo” is immers: God is liefde en die liefde is er 
voor iedereen, zonder onderscheid naar ras, stand, komaf  en achtergrond. Niet 
wat ons scheidt is belangrijk maar dat wat ons bindt is wat telt.
Ook in die opvatting voelen we ons vrij en laten we ons niet beknotten.
Het wordt vast een heel boeiend en inspirerend jaar.
●Henk Kemper

Kado
Ik zie het als een kado dat ik opnieuw voor een jaar ben voorgedragen. Maar ook 
als een uitdaging om met elkaar de boodschap van de Ene, die in onze handen is 
gegeven, sámen levend te houden en dichterbij te brengen.
Het is bijzonder om in een Duifgemeenschap te staan, en daar te mogen vertolken 
hetgeen we bijvoorbeeld op de maandagavond tijdens de voorbereiding met 
elkaar besproken of  soms ook “ontdekt” hebben. Ik ervaar het zelf  soms ook 
als een spannende zoektocht naar die oude woorden in die verre maar boeiende 
context, waarbij nimmer vantevoren vaststaat hoe het eindresultaat zal klinken. Ik 
gebruik de input van de maandagavondclub zoveel mogelijk in mijn overweging 
en merk dat dit ons dichtbij de realiteit van alledag houdt.
Naar mijn overtuiging moeten we in 2009 met elkaar meer de uitdaging aan 
gaan om aan de hand van thema’s met elkaar de verdieping te zoeken (zoals we 
bijvoorbeeld al doen met advent en in de zomer). Die vraag gaan we oppakken 
met de voorgangersgroep, maar hopelijk ook degenen die op de maandagavond 
ons zo vaak van inspiratie voorzien en daardoor “mee-sturen”. Ofschoon mijn 
beschikbare tijd komend jaar wat beperkter zal zijn (door met name  mijn drukke 
job) draai ik hierin nog graag een jaar mee!
●Rob Gijbels

Henk:
“...Vrijheid en 
gebondenheid 
zijn woorden die 
alles met ons als 
Duiven te maken 
hebben...”

 Rob:
“...Ik ervaar het 

zelf soms 
ook als een 
spannende 

zoektocht 
naar die oude 

woorden in die 
verre, boeiende 

context...”

Wat een weekend! Bedankt
Met een lijf waar de griep uitbarst nu het niet meer wordt 
onderdrukt, kijk ik terug op een heel erg geslaagd weekend. 
Na weken van voorbereidingen druppelden de gasten 
zaterdag, zichtbaar onder de indruk van de prachtig versierde 
ruimte, binnen. De stemming was onmiddellijk aanwezig en 
iedereen genoot van de muziek, van gesprekken en uiteraard 
van het heerlijke buffet verzorgd door Fjodor en Dorien. De 
mail met menusuggesties deed ons al watertanden, maar het 

prachtige buffet heeft alles overtroffen. Ik was niet van plan 
om mensen te gaan bedanken, maar waar zijn de gastvrouw 
en gastheer zonder hulp. De kinderen hebben zo ongelofelijk 
hun best gedaan. Er is voor 880 euro aan lootjes verkocht. 
Rond het buffet is veel hulp geboden; we hadden zelfs geen 
dessert gehad als de kinderen het niet hadden gemaakt. De 
hele avond stonden er mensen achter de bar. Alle troep die 
wij achter  ons lieten liggen werd weggehaald en afgewassen 
en opgeruimd. Dus daarom                ► Vervolg op pagina 6



�
Binnen de federatie van Senegalese vakbonden, (CNTS) is een vakbond speciaal 
voor huishoudelijk medewerksters opgericht, om op te komen voor de positie 
van deze meisjes en ze bij conflicten te ondersteunen. Probleem is dat de meisjes 
zo geïsoleerd werken, dat ze voor de vakbond moeilijk te bereiken zijn. 
De CNTS heeft besloten een opvangcentrum en huishoudschool te gaan 
starten, waar meisjes die net in Dakar aankomen een half  jaar kunnen slapen, 
geïnformeerd worden over hun rechten als werkneemster, seksuele voorlichting 
krijgen, leren lezen en schrijven en vooral ook leren over het huishouden in een 
moderne stad: omgaan met elektriciteit, telefoons, bleekwater, hygiëne, etc. Om 
structureel in de kosten van de school te kunnen voorzien, wordt bij de school 
een restaurant gebouwd en wordt een strijkservice opgezet. Als deze school 
slaagt, zullen vakbonden in andere Afrikaanse landen dit initiatief  overnemen, 
om zo de situatie van deze jonge meisjes structureel te verbeteren. 
Stichting Sundjata, een stichting van Nederlanders en in Nederland wonende 
Senegalesen die persoonlijk sterk betrokken zijn bij Afrika, werft fondsen voor 
deze huishoudschool. 
Verdere informatie vindt u op de website: www.sundjata.nl 
KvK 34280549 Bankrekening 1710 0 1710
●Diana Vernooij - Verdere informatie vind je op de website: www.sundjata.nl 

Voorstel maandcollecte jaardoel - 3
International Campaign for Tibet (ICT)
De mensenrechten, de democratische en religieuze vrijheden voor het Tibetaanse 
volk staan al jaren zwaar onder druk. In 1950 werd Tibet door China ingepikt. 
De democratische en religieuze vrijheden in òns land, onze stad en onze Duif  
staan in schril contrast met de zware omstandigheden in Tibet. Sinds 1950 
proberen de Chinezen op alle mogelijke manieren de Tibetanen er onder te 
krijgen. Tijdens de Chinese bezetting zijn honderdduizenden Tibetanen naar het 
buitenland gevlucht, zijn vermoord of  zitten in de gevangenis. Veel Tibetanen 
leven onder slechte omstandigheden, lijden honger en er is op veel plaatsen 
gebrek aan voedsel, scholen; er is nauwelijks uitzicht op toekomst! 
ICT is een erkende organisatie; zij voert campagne voor vrijlating van bv.  
gewetensgevangenen - zoals monnikken - en verleent hulp aan hen en hun families. 
Met acties en oproepen aan regeringen en internationale instanties reageert ICT 
op het hardhandig optreden van China in kloosters en kloostergemeenschappen 
in Tibet. ICT geeft rapporten uit over religieuze onderdrukking.
ICT vindt dat de Tibetanen het recht van alle volken op zelfbeschikking 
delen en dat hen moet worden toegestaan om dit fundamentele recht 
uit te voeren. ICT promoot de inspanningen van de Dalai Lama om 
door een dialoog met de Chinese leiders een vreedzame oplossing
voor Tibet te bereiken. 
Op 14 januari is bekend geworden dat de Dalai Lama in juni van dit jaar 
een bezoek aan Nederland zal brengen. De 73-jarige geestelijk leider van de 
Tibetanen geeft 4 en 5 juni lezingen in Amsterdam en opent er de Nacht van 
Tibet. Zijn bezoek is naar mijn idee een extra aanleiding om dit jaar ICT als 
jaardoel te kiezen. Er bestaat de mogelijkheid om de vertegenwoordiger van 
ICT Nederland, mevrouw Tsering Jampa, uit te nodigen in De Duif  om haar 
te laten vertellen wat er met het gedoneerde geld gebeurt en waarom ICT onze 
steun zo hard nodig heeft. Samen met haar kan ook een speciaal plan worden 
“geadopteerd”. Daardoor wordt ICT ook een heel actueel en concreet doel .
International Campaign for Tibet zet zich sinds 1988 in om de mensenrechten 
en democratische vrijheden voor het Tibetaanse volk te bevorderen. ICT heeft 
vertegenwoordigingen in Washington, Amsterdam, Brussel en Berlijn. 
Mijn voorstel is om in 2009 giften te verzamelen voor ICT - Amsterdam.
●Ramses Man

Vervolg van pag.5 ► toch; Yael, Tobias, 
Joachim, Sophie, Naomi, Maxime, 
Vincent, Jelte, Wessel en Brechtje 
ontzettend bedankt. Jullie hebben 
ervoor gezorgd dat Duiven konden 
genieten en dat was nou net de 
bedoeling.
Toen de zondag. De dag begon met 
een dienst die mij vanaf het eerste 
moment  toen de paaskaarsen werden 
aangestoken tot en met de zegen 
heeft geboeid. Wat een prachtige, 
bijzondere dienst. Aan alles was de 
afstemming en zorgvuldigheid van de 
voorbereiding te merken. Alle aspecten 
van de Duif kwamen aan bod. Die toon 
hebben we de hele dag vast kunnen 
houden. Zingen in het koor wordt 
nooit meer hetzelfde na ons succes 
van zondag. Wat heb ik genoten van 
het enthousiasme van mensen die 
schreeuwden om een lievelingsnummer 
te kunnen horen om vervolgens uit 
volle borst mee te zingen. En de 
afsluiting was onvoorstelbaar. Er zat 
bijna niemand meer in de kerk. Wat zijn 
wij toch een bijzondere groep mensen 
bij elkaar. Daarna Irina, nu kan ik wel 
schrijven, prachtig, zoals gewoonlijk, 
maar dit was uitzonderlijk. Ze speelde 
de sterren van de hemel. En daar 
moest het orgel nog op volgen. Een 
schitterend orgelconcert van Willem 
Vonk. De mensen zaten zichtbaar te 
genieten van het prachtige instrument 
dat wij toch niet zo vaak, zo mooi horen 
bespelen. Maar het meest heb ik nog 
genoten van het gezicht van Willem 
zelf, na afloop van het concert. Want 
het was ook voor hem een cadeau 
om op dit mooie instrument te mogen 
spelen. Rest mij nog de heerlijke 
verwennerijen bij de koffie en de 
quiches en salades en de rest van de 
lunch. Het was pas een paar dagen 
vóór het feest dat ik aan mijn buurvrouw 
vroeg of zij misschien iets voor ons 
wilde bakken. Nu moet ik toegeven dat 
zij het leuk vindt om te koken, ze noemt 
het zelfs haar tweede baan, maar dat 
ze zoveel voor ons heeft gemaakt - er 
is trouwens niets weggegooid, wat over 
was namen mensen mee - en met zo 
veel plezier zondag in de keuken heeft 
gestaan, ontroert mij. 
Eigenlijk heeft het hele weekend mij 
ontroerd en daar wil ik jullie allen voor 
bedanken. Dus toch maar wel: bedankt 
lieve mensen voor een prachtig 
weekend.
● Hedwig Buren


