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Voorgangers
Zo    5 juli Diana Vernooij
Zo  12 juli Marina Slot
Zo  19 juli Maruja Bredie
Zo  26 juli Rob Gijbels
Zo   2 aug   Helma Schenkeveld
Zo   9 aug   Frans Gerritsma
Zo 16 aug   Harris Brautigam
Zo 23 aug   Startzondag 

Voorganger nog niet 
bekend

Zo 30 aug   Vg nog niet bekend
Zo   6 sept Vg nog niet bekend
Zo 13 aug   Vg nog niet bekend

Kindernevenvieringen
● Schoolvakantie in juli en augustus
Start  op zo 6 sept / zo 4 okt 

Agenda
● Zomerstop Duifkoor maandag 29 juni 
tot en met maandag 17 augustus
● Vanaf zondag 23 augustus begeleidt 
het koor, o.l.v Henk (dirigent) en Irina 
(aan de vleugel) weer de wekelijkse 
Duifvieringen

Het GroeneLicht
Na het zingen de kerk uit...
We staan vlak voor de zomervakantie. Misschien is dat voor u niet zo 
spannend, want volgende week bent u waarschijnlijk gewoon weer in de Duif  en 
geniet u van onze kleurrijke zomersessie. Anderen gaan wel lekker op vakantie 
richting de zon, cultuur of  natuur. Een welverdiende vakantie.

Zelf  gaan Rui en ik ook lekker vakantie houden. Nee hoor, we gaan niet alwéér 
op vakantie, we zijn net terug. Maar als actieve koorleden en ondergetekende 

ook als bestuurslid, kunnen we de komende zondagen wat langer slapen en 
lekker ontbijten in de zon op het balkon en dat is toch wel zo lekker in je vrije 
weekend.
Het voelt een beetje als vroeger, als je als kind schoolvakantie kreeg en je maar 
liefst 6 weken niet naar school hoefde. Heerlijk! Maar de ervaring leert dat het 
naar een aantal weken al weer gaat kriebelen... hmmm... best wel weer zin om te 
zingen! En uiteindelijk na 6 weken hebben we er weer altijd veel zin in.
Hopenlijk vergaat het u ook zo, lekker genieten van een paar weken vakantie om 
daarna met opgeladen batterij weer naar de Duif  te gaan met nieuwe verhalen, 
nieuwe spirit en energie!
Voor alle vakantiegangers, geniet en doe inspiratie op. Voor alle thuisblijvers 
en trouwe zondagbezoekers... van harte welkom op een van onze kleurrijke 
zomersessies. De moeite waard. Een heerlijke vakantie en een zonnige zomer!
● Hans Ernens
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Concerten in 
De Duif

Seizoen 2009-2010
13 September 
● Hagacantare (koormuziek)

18 Oktober 
● Zoethoudtrio (Saxofoontrio)

15 November 
● Eutherpe (operakoor)

6 december
● Andrea Garcia Garcia (solo-piano)

December 
● Aad Hoc-koor (koormuziek)
(onder voorbehoud) 

Miljard mensen lijden honger!
Ik hoor het net in het nieuws: Het 
aantal mensen in de wereld dat 
honger lijdt is tot recordhoogte 
gestegen. Voor het eerst in de 
wereldgeschiedenis zijn er ruim een 
miljard mensen, een zesde van de 
wereldbevolking, die structureel te 
weinig eten hebben. Dat heeft de 
voedsel– en landbouworganisatie 
van de Verenigde Naties 
FAO vrijdag laten weten. 
Voedseltekorten, milieuproblemen 
en klimaatverandering. Er is een 
wonder nodig om deze problemen 
op te lossen! 
Wil jij meehelpen hier iets aan te 
doen? Moringabomen kunnen een 
rol spelen in de strijd tegen voed-
seltekorten, milieuproblemen en 
klimaatverandering. De Moringaboom is gemakkelijk te kweken. De boom gedijt 
goed in droge gebieden, op zeer marginale gronden en kan hoge temperaturen 
overleven. De boom bezit een enorme groeikracht. In het eerste jaar kan hij al 
een hoogte van 3  tot 4 meter bereiken. Maar het mooiste komt nog; door de 
rijkdom aan voedingstoffen maakt het hebben van zo’n boom een verschil in 
het levensonderhoud van een familie. Kijk maar eens: Per gram bevatten verse 
moringabladeren evenveel eiwit als in eieren, evenveel calcium als 4 glazen melk, 
evenveel vitamine C als 7 sinaasappels, evenveel kalium als 

Moringaboom, wonderboom

Lees verder op pag. 5  u



Verjaardagen
 30 juni Wessel Moerkamp
    1 juli Til Grothuizen
   Marisca Jorritsma
    9 juli Thom Moerkamp
  11 juli Ireen van der Endt
  12 juli Natalie Hakhoff
  17 juli Julia Rikken
    5 aug Herman Rikken
    2 aug Tineke Berger
   Margaret v.d. Biene
    8 aug Chris Eylders
                Joachim van der Marck
 13 aug Lydia de Wit
 15 aug Bert van der Meer
 16 aug Ekram Mohammadi
 18 aug Abel van der Meer
                Charlotte Priester
 19 aug Jamie Kraan
 20 aug Noelle Kraan
 21 aug Hedwig Buren
 26 aug Henk Kemper
 30 aug Eric Priester

Colofon
Het Groene Licht is een uitgave van de 
Stichting De Duif. Verantwoordelijk voor 
de inhoud is de redactie: Hortense Ghijs, 
Dorien Gransjean-Eldering, Angela van 
der Marck en Hans Ernens.
Vormgeving: Freek van der Marck en 
Fred Vos.
HGL is onder andere een podium voor 
discussie. Ingezonden stukken zijn 
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  ...................  06 45949624
 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. 

�

Gouden feest 
Wat ik beleefde in “de tijd die we met elkaar deelden”. Thomas van Rooyen 
bracht mij op het idee om t.g.v. ons gouden klerikaal bestaan ook wat op papier 
te zetten en aan jullie, mijn jaargenoten, toe te vertrouwen.

Ik was 5e klas Lagere School toen ik mijn moeder in de keuken, op haar vraag 
wat ik wilde worden, meedeelde dat ik priester wilde worden. Het ging me 

hierbij om God én de mensen. Zo simpel was dat. Niet meer en niet minder. Van 
de kerk als instituut had ik geen benul.
September 1943 begin ik mijn loopbaan in het noodseminarie te Venhuizen.
Via Heemstede - Hageveld, Warmond, met de bus van Beuk op 23 mei 1959 naar 
de Bavo van Haarlem, waar uit de handen van Mgr. Huibers het priesterschap 
mijn deel werd. Om 1300 uur de eerste zegen aan mijn lieve moeder. Toen in de 
auto naar Tilburg om mijn zieke tante, kloosternon, die zo voor mijn roeping 
gebeden had, ook te zegenen. Daarna rond 1700 uur geamuseerd langs de weg 
gestaan bij de intocht van Jan Besemer en Leo Wenneker in Nederhorst den 
Berg. Het weer en de stemming waren geweldig! 

Vanaf augustus volgde ik met belangstelling hoe mijn jaargenoten-neomisten 
allemaal een plaats kregen. Toen iedereen al benoemd was belde ik eind 
september Harry Kuipers maar eens of  ik nog lang moest wachten op een 
benoeming. Het bleef  het even opvallend stil aan de andere kant van de lijn. 
“Heb jij nog geen benoeming gehad”, vroeg een zeer verbaasde Harry? Ze 
waren me vergeten! Nog geen uur later kreeg ik te horen dat ik naar Venhuizen 
kon. Het was de plaats waar ik begonnen was en in de Hongerwinter onderdak 
gekregen had. Het zou maar voor heel tijdelijk zijn kreeg ik te horen. Maar ik 
bofte. De grote intellectuele Boonekamp werd mijn eerste pastoor. Een zegen. 
En hij leerde mij ook wijn waarderen!

Veel te snel – 5 maanden later – moest ik naar ’t Zand. Naar de lieve pastoor 
Velzeboer, wiens brevier al jaren zijn enig theologies houvast was.
Na  31⁄2 jaar naar Beverwijk. Een vreselijke tijd. Ik was echt ongelukkig. Op 
het moment dat ik er aan dacht om apart te gaan wonen kreeg ik, als een breed 
gebaar van Dodewaard begin 1965 een benoeming naar Amsterdam: de Duif! 
Bij pastoor Duyves. Een gouden tijd. En dat bleef, ook toen een periode van 
wanbeleid volgde omdat de Duif  eigenlijk weg moest in het kader van de 
citypastoraatsplannen van Willem de Graaf. In 1974 werd ik volledig betrokken 
bij de kraak van die kerk. En we bestaan nu nog!

In 1968 naar de Universiteit van Amsterdam in combinatie met het gods-
dienstleraarschap op de Lauriergracht. In 1976 afgestudeerd als sociaal pedagoog 
met het drs middenstandsbriefje.
Vanaf  1972 tot 1987 legeraalmoezenier en een bestuursfunctie bij Pax Christi. 
Daarna een kleine 10 jaar als therapeut/seksuoloog gewerkt in samenwerking 
met het bureau ‘Vertrouwensarts Amsterdam’ voor slachtoffers van seksueel 
geweld.

Rond de jaren 1973 kwam ik tot de overtuiging dat het verplichte celibaat 
niet alleen niet-bijbels, maar ook door die uitruilverplichting (óf  priester óf  
getrouwd) een aantasting van de lichamelijke integriteit was. Ik wees toen het 
celibaat ook af  en leefde een jaar of  4 als vrijgezel. Tot 1978, toen ik mijn huidige 
vrouw Loes leerde kennen. Een Godsgeschenk!
Ik begon aan dit alles in 1959 met groot enthousiasme en even grote 
onbevangenheid. Het ging toch om God én mensen. Nou, die kwam je beiden 
vanzelf  tegen. En had die kerk, waarbinnen dit alles moest gebeuren niet net een 
heerlijk menselijk gezicht gekregen met Johannes XXIII?

Ik weet nog goed hoe we in de recreatiezaal van Warmond rond de TV stonden  
en vreselijk opgelucht moesten lachen toen we zagen hoe hij de huldiging van 
zijn kardinaalcollega’s zo vol menselijk in ontvangst nam: niemand mocht 
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Fietsen 2e Pinksterdag
We waren met z’n elven. Wat een 
leuke dag! We troffen het met het 
weer, een prachtige tocht, o.a. door het 
Amsterdamse Bos, uitgezet door Hans 
en Sem (wat is het bos toch mooi).
Koffie gedronken bij Boerderij 
Meerzicht. We hadden daar nog een 
onverwachte ontmoeting met Sabine, 
Fred en familie, wegens de verjaardag 
van John Christiaans ( de vader van 
Sabine, die heeft vroeger altijd veel 
voor de Duif gedaan).
Over het water van de Nieuwe Meer 
met de pont (geen zeezieken), zijn we 
doorgefietst naar Helma en Ineke. Wat 
een geweldig gastvrij onthaal.
Op hun landgoed waren al wat Duiven 
neergestreken, die helaas niet mee 
konden fietsen. Wat een welkom en 
wat een lekkere dingen, waaronder ook 
soep en een barbeque, heel uitgebreid.
Leuke en waardevolle gesprekken 
gevoerd. Kortom het was geweldig. 
Ook Yvonne van der Velden had 
meegeholpen met de catering. Zeker 
voor herhaling vatbaar. Volgend jaar 
weer? Hartelijk dank voor de goede 
organisatie.
● Thea van Deijl

Geboren
Lucas Maria Gerardus Manuel
Op 1 mei 2009, Zoon van Paul & 
Elizabeth Louter-Portillo

Lucas, deel je gaven met ons allen,
geef je licht aan de wereld
opdat je mag gaan bloeien als een roos,
en je hart mag gaan stralen.

Lucas is gezond geboren
met het syndroom van Down.

Afscheid kindernevendienst
Op zondag 7 juni jl. nam ik afscheid van 
de kindernevendienst, nadat ik jaren 
geleden eerst samen met Fred Vos, 
en daarna zelf de kindernevendienst 
deed. We hebben door vele leuke 
dingen gedaan (geverfde paaseieren 
de kinderkerst). Ik wens Bert en Marian 
veel succes met hun invulling van de 
kindernevendienst en hoop dan ook van 
harte dat de kinderopkomst weer zal 
groeien. Want de kinderen hebben de 
toekomst, ook in de Duif. Bedankt! 
● Freek van der Marck

knielen, hij pakte de beide handen, wisselde kwinkslagen uit. Dat dachten we, 
omdat er steeds werd gelachen. Wat een sfeer van bevrijding!
Toen kwam dat concilie. Er gingen zaken aangekaart worden die wij al, tot 
verbijstering van onze praeses van Deursen, op het theologicum aankaartten. 
Tot dan toe was de kerk acceptabel voor mij, en dank zij de colleges van Louter 
kon je weten dat de strijd met de curie van alle eeuwen was. 
Maar er kwam een pastoraal concilie, een venster moest open: een feest van 
bemoediging en  durf, een soort vrijheidsstrijd zou het worden. Hoopte ik. 
Hoopten wij? 

Toen kwamen Paulus VI, Simonis, Gijsen, Humani Vitae, Woytila. De laatste 
kleineerde Ernesto Cardinal die met gevaar voor eigen leven een schandelijke 
dictator Somoza van Nicaragua mede had bestreden, voor de wereld-TV met 
grote gebaren. Diezelfde paus geneerde zich ook niet om een massamoordenaar 
als Pinochet de hand te schudden.Evenmin geneerde hij zich om met inzet van 
Kard.Ratzinger de bevrijdingstheologie te verketteren, Hans Küng te boycotten, 
Leonard Boff  en Gustavo Gutierrez uit te schakelen. 

En Kardinaal Paul Evaristo Arns, aartsbisschop van Sao Paulo werd bestraft 
omdat hij het opnam voor hun bevrijdingstheologie. Zijn bisdom werd in drieën 
gehakt en hij werd met 2 oerconservatieve bisschoppen ‘gegijzeld’.
Later wilde die zelfde Ratzinger nu als paus een aartsbisschop in Warschau 
benoemen, die als student (bij hem) bereid was geweest om voor de 
communistische geheime dienst te werken. Diezelfde Ratzinger verzoende zich 
als paus met de Pius X groep, een club van rabiate tegenstanders van Vaticanum 
II, en een verzameling uitgesproken antisemieten!

De menselijkheid van Johannes XXIII was weg. Voor mij werd die kerk in 
een tomeloze diepte van archaïsme weggelazerd. Verrechtst en verraden door 
eenzijdige benoemingen. Het venster hermetisch gesloten. Het oog gericht op 
binnenkerkelijke regressie en herstel van klerikalisme. De onttoverde wereld van 
marktmechanisme, wapenwedloop, wetenschappelijke vooruitgang, menselijk 
zelfbewustzijn, sociale hergroeperingen en migratie werd en wordt met 
homohaat, ontkenning van zelfbeschikkingsrecht tegemoet getreden. 
Ik heb aan de kerk de aanzet van de Bijbel te danken, het Godsgeloof, de 
liturgische cultuur. Mijn ouders hebben het voorgeleefd en doorgegeven en ik 
ben er op mijn manier mee verder gegaan. Met vallen en opstaan. 

Sinds 1968 heb ik de Studentenecclesia met Huub Oosterhuis als de inspirerende 
roerganger, van nabij gevolgd. Eerst een beetje afwachtend en sceptisch, maar 
later, tot op de dag van vandaag ervaren als een bron van Bijbelse inspiratie en 
uitdaging. Het heeft mijn godsgeloof  redelijk op de been gehouden! Kijk ik nog 
naar dat instituut kerk? Ja. Zoals ik kijk naar de neergang van Ajax. Zoals je weet, 
ben ik uit die kerk gestapt. De echte kerk van en met mensen is gebleven.

Als ik opnieuw geboren zou worden dan zou ik weer priester willen worden. 
Een pracht vak: bezig zijn met God, met Zijn uitdagend Woord en daar samen 
met de mensen mee aan de bak. 
Met elkaar die uitdaging van die onttoverde wereld en de roep om de Bijbelse 
rechtvaardigheid blijven aangaan. En dan stilletjes die Vaticaanse jongens in hun 
eigen onfeilbaarheid laten smoren.

Hoe jouw leven ook is gelopen: Ik gun je net zo’n gouden terugblik op een 
gouden tijd!

● Harris Brautigam

25 jaar geleden heb ik in de Duif mijn 25-jarig jubileum als priester groots mogen vieren. 
Dit jaar op 23 mei was ik 50 jaar zover. Ik heb voor mijn jaargenoten een overzicht gegeven 
hoe ik die jaren beleefd heb



Nog even en de voorgangers kleuren de zomer. 
Ook dit jaar is er weer een veelbelovende 
zondagse zomerserie tot stand gekomen met 
het overkoepelende thema “Kleuren van het 
Verbond”. En hoewel ik dol ben op kleuren, 
is de kans groot dat wij elkaar weken niet gaan 
zien. Ik verheug me op een zomer met blanco 
bladzijdes in de agenda waar iedere kleur nog 
ontbreekt. Met ruimte voor nieuwe avonturen 
en ontmoetingen. De voorgangers zullen zorgen 
voor de broodnodige inspiratie. Probeer deze 
zomer zelf  een keer iets eerder naar De Duif  
te gaan om te kijken of  je kunt helpen met het 
inrichten van de kerk of  om na afloop de spullen 
weer op te ruimen. Nu gebeurt dat door een 
vaste groep mensen, maar een deel daarvan zal 
zeker niet iedere week aanwezig zijn.  
Er zijn een aantal zaken die ik voor de vakantie 
nog met jullie wil delen. 
Dankzij Harris hebben we een behoorlijk 
indrukwekkende avond in De Duif  meegemaakt. 
Het toneelstuk ‘Adres onbekend’ is een prachtig 
stuk over hoe twee vrienden elkaar in hun leven 
volkomen kwijt raken. De omstandigheden eind 
jaren 30 in Duitsland met de opkomst van het 
nazisme zorgden voor hun verwijdering. Een 
briefwisseling tussen twee vrienden die dat 
pijnlijk duidelijk maakt werd prachtig neergezet! 
Harris nogmaals bedankt.  

De oproep voor vertegenwoordigers in externe organisatie 
tijdens de laatste VA en in Het Groene Licht heeft 
ervoor gezorgd dat Cees ons de komende tijd gaat 
vertegenwoordigen bij de Raad van Kerken. Inmiddels 
is hij bij een vergadering aanwezig geweest en hij zal 
ons ongetwijfeld, gevraagd en ongevraagd, op de hoogte 
houden van zijn bezoeken. Helma is bereid zich de 
komende tijd te verdiepen in onze mogelijkheden bij 
de Basis Beweging Nederland. Maar tegelijkertijd wil zij 

meer om zich heen kijken o.a. bij Kerk en Vrede en het 
Landelijk Oecumenisch Platform of  daar aansluiting te 
vinden is met de dingen die wij in De Duif  doen en waar 
wij voor willen staan. In het najaar horen we meer over 
haar speurtocht. Fred heeft in het verleden een aantal 
bijeenkomsten van Kerk en Ambt bijgewoond. Hij zal het 
contact met deze beweging onderhouden. Op 7 november 
is de eerstvolgende bijeenkomst gepland en hij zal daar al 
dan niet samen met anderen De Duif  vertegenwoordigen. 
Fijn dat dit rond is.
De eerste zondag van juni heeft Marian tijdens de dienst 
Freek bedankt voor zijn inzet voor de kinderen in onze 
gemeenschap. De Kindernevendiensten zijn jarenlang 
verzorgd met Freek als drijvende kracht. Natuurlijk heeft 
hij het niet altijd alleen gedaan, maar hij was wel de stabiele 
factor in het geheel. De organisatie is al die jaren in goede 
handen geweest. Vooral de Kinderkerstvieringen zijn 
mede dankzij Freek en zijn hele gezin een enorm succes 
geworden. Marian heeft samen met haar kinderen op zeer 
gepaste wijze Freek in het zonnetje gezet en de mooie 
woorden van Bert en de symbolische Duif  zorgden voor 
een mooi afscheid. 
Begin september is het weer Monumentenweekend en 
wel op 12 en 13 september. Zoals altijd zal De Duif  die 
zaterdag en zondag de hele dag open zijn voor het publiek. 
Sem is bezig de dagen muzikaal te vullen. Tot nu toe is in 
ieder geval op zondag een concert van Haga Cantare en 
zal Irina ergens het gebouw weer vullen met haar prachtige 
muziek. Er zijn veel vrijwilligers nodig om het weekend 
tot een succes te maken. De VA op 6 september zal vooral 
in het teken staan van de planning van activiteiten tijdens 
het Monumentenweekend. Zet beide data alvast in uw 
agenda.
Rest mij jullie allemaal een hele fijne zomer toe te wensen. 
Waar je ook bent en wat je ook doet laten de kleuren van 
het verbond je inspireren.

● Hedwig Buren, juni 2009

Utrechtsedwars

De Duif is gekleurd, mijn agenda is leeg
�

(

Lunchconcerten
Het is nu al weer ruim een jaar dat ik samen met Hans&Rui 
de organisatie van de concerten op me neem  Ik ben 
verheugd te kunnen melden dat de organisatie nu een stuk 
vlotter verloopt dan eerst. De eerste maanden was het echt 
een klus om koren of muziekgroepen te boeken. Nu kan 
ik al voor de zomer melden dat het programma voor de 
eerste helft van het nieuwe seizoen volgeboekt is. Nu de 
planning wat vlotter verloopt kan ik ook toekomen aan meer 
randvoorwaarden die bij de organisatie horen, zoals een 
repetitie plannen voor het concert.
Over het algemeen is het best lastig om de organisatie goed 
te stroomlijnen, gezien het maar 1x per maand plaatsvindt 
gaat  het opbouwen van routine niet zo snel. Het is dan ook 
zeker prettig als er op de dagen van de concerten Duiven 
zijn die hand en spandiensten kunnen verlenen voor de 
laatste voorbereidingen. Evenals ik het prettig zou vinden als 
er meer kerkbezoekers zouden blijven voor het concert. Het 

valt me de laatste tijd op dat veel Duiven dan weer gevlogen 
zijn, al begrijp ik dat er ook andere zaken georganiseerd zijn 
op die dag. Het is goed om te benadrukken dat de concerten  
voor en door Duiven georganiseerd zijn. 
De contacten met het Conservartorium lopen nog steeds 
goed, we zijn nu zover gekomen dat niet elke student meer 
auditie hoeft te doen. Dit scheelt voor Irina weer wat werk, zij 
assisteert mij nog steeds bij het beoordelen van de muzikale 
kwaliteit voor de aspirant musici. 
Bij deze  het programma voor na de zomer, daarbij de 
opmerking dat er op de zaterdag van het monumenten-
weekend nog twee extra concerten georganiseerd gaan 
worden, hopelijk lukt dat ook: 13 september: Hagacantare, 
18 oktober: Zoethoudtrio (saxefoontrio)15 november: 
Eutherpe (operakoor) 6 december: Andrea Garcia Garcia 
(solo-piano).
● Sem van de Pol
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3 bananen, 3 maal zoveel ijzer als spinazie en 4 maal 
zoveel pro-vitamine A als in worteltjes, en evenveel eiwit als eieren! Biochemici 
zeggen dat de Wonderboom de eiwitrijkste plant is ooit ontdekt.
Deze plant kan je eten -  de bladeren kunnen rauw of  gekookt gegeten worden. 
Verse Moringabladeren bevatten de grote hoeveelheden calcium, vitamine C, 
Kalium, ijzer, (pro)vitamine A en eiwit zoals hierboven beschreven. De vruchten 
(een soort boon) kunnen worden gekookt en smaken een beetje naar asperges. 
Ook kun je de bladeren drogen en tot poeder vermalen. Dat poeder kan aan 
ieder gerecht worden toegevoegd om de maaltijd te verrijken. Verder kun je 
ook de bloemen koken, bakken in olie of  rauw door de sla mengen. Je kan er 
ook thee van maken door ze vijf  minuten laten trekken in gekookt water. De 
bloemen zijn rijk aan nectar waarvan bijen honing kunnen maken.
Schoon water - het poeder van gemalen Moringa zaden is een prima waterfilter. 
Een beetje van het poeder in een fles (rivier)water bindt de vaste deeltjes en 
zakt dan naar de bodem. Daarnaast wordt 90-99% van de bacteriën die in water 
voorkomen door het poeder gedood.
Zeep - de olie uit de zaden kan worden gebruikt om zeep en crèmes te maken.
Touwn - een deel van de schors kan voor het maken van touw worden 
gebruikt.
Olie - de zaden kunnen gebruikt worden om plantaardige olie, smeerolie en 
lampenolie te produceren.
Brandstof  - Het hout van de boom kan als brandstof  worden gebruikt.
Volgens de Ayurveda, de traditionele Indiase geneeskunst, kan Moringa 300 
ziektes voorkomen. Gezien al deze mogelijkheden is het begrijpelijk dat de 
Moringaboom ook wel de Wonderboom wordt genoemd. 
Doe jij mee? Binnen 1 jaar van  zaad tot 4 meter hoog Boom. Bedenk waar deze 
zaden kunnen groeien. Start een project om zaadjes op te sturen naar scholen 
in ontwikkelingslanden. Geef  moringa zaden als relatiegeschenk. Ga je op reis 
naar een ontwikkelings land? Neem Magic Tree zaden mee in je reistas, of  geef  
moringazaden mee aan een buurvrouw die op reis gaat. Maak familie, vrienden 
en bekenden ook ambassadeur van de Magic Tree!
Iedereen kan ambassadeur zijn van de Moringa boom.  Ik heb voor alle Duiven 
5 zaden beschibaar in de koffiehoek.  Meer zaden nodig?  Kijk dan op deze 
website www.miracletrees.org.
Het geven van zaadjes is een kleine moeite, een klein gebaar. Maar al na een jaar 
kan een zaadje een boom zijn. Denk aan alle mogelijkheden die de Moringaboom 
dan te bieden heeft.
● Groene groeten, Roberto Schets

Kleuren van het Verbond
Ook dit jaar wordt in De Duif  tijdens de zomerperiode in juli- augustus elke 
zondag een dienst verzorgd. Deze zomervieringen kennen een speciaal karakter 
en een speciaal thema. Het overkoepelende thema dit jaar is “Kleuren van het 
Verbond”

Deze zomer laten we de kleuren van het Verbond spreken, elke zondag staat 
een kleur centraal.

Na de grote zondvloed uit het Oude Testament schenkt de Eeuwige ons een 
nieuw Verbond in de kleuren van de regenboog. De regenboog die steeds 
opnieuw weer aan de hemel verschijnt als het water de hemelboog bevochtigt en 
de aarde overspoelt. Een kleurig teken van trouw en verbinding, elke keer weer. 
Een belofte dat niet de wraak het laatste is, maar de verbondenheid tussen God 
en mens tot leven, intens en kleurig leven en samenleven. 
De voorgangers spelen met het palet en geven zo kleur aan een zomer zonder 
de ‘levende muziek van ons koor en pianiste’. 
Een boeiende serie - voor de inhoud zie de kolom Regenboog hiernaast.
Beleef  hem mee.
● Ineke Pruissen
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Regenboog
5 juli - Voorganger Diana Vernooij - Groen
Groen is de kleur van groei. In ons verbond 
met elkaar, onze verbondenheid met onze 
naasten, kunnen we ons ontwikkelen en 
groeien. Verwachtingen zijn snel geboren 
maar staan groei en bloei in de weg. Kun je 
leven zonder verwachtingen?
12 juli - Voorganger Marina Slot - Paars
Paars staat voor boete(doening), bekering 
en droefheid. Voor soberheid, inkeer en 
bezinning. Maar de kleur paars is ook het 
symbool voor hoop en verwachting dat het 
goede overwint.
19 juli - Voorganger Maruja Bredie - Geel
Geel, de kleur van de hoop en de kleur van 
verwachting. Verwachting op betere tijden, 
verandering van voelen en denken, hoop 
op een liefdevol samenzijn van de mens en 
het goddelij-ke. Wat is jouw plaats? heb jij 
plek genoeg om aan je verwachtingen te 
vol-doen en te werken. Waar hoop jij op?
26 juli - Voorganger Rob Gijbels  - Rood
De kleur rood spreekt direct tot de ver-
beelding. Een lied met deze titel stond in 
2006 wekenlang op nummer 1 in de Top 
100. Het zegt dat rood allang niet meer 
de kleur is van rode rozen, warmte, liefde, 
passie, hartstocht en van wijn. Het is ook 
de kleur van haat, woede, bloed en gevaar. 
Is vuur dan de verbindende factor tussen 
deze twee lijnen? Op zoek naar hetgeen 
je in vuur en vlam zet; wat doe je met vuur 
van god-vervlogen tijd?
2 aug. –Voorg.Helma Schenkeveld - Wit
Wit is de kleur van de onschuld, zo worden 
wij geboren. Wit is ook de optelsom van 
alle kleuren, waardoor het licht weerkaatst. 
Wit is koel, het neemt geen warmte op 
en geeft geen warmte af. Geeft wit jou 
veiligheid en onafhankelijkheid in je 
menselijke en goddelijke relatie, of is het 
fijner om kleur te bekennen?
9 aug. – Voorg.Frans Gerritsma - Blauw
Blauw is de kleur van de helderheid en 
oneindige vergezichten. De kleur van de 
zee, die de heldere hemel weerspiegelt. 
Zonder blauw aan de hemel is alles doffer 
en grauw. 
16 aug. – Voorg.Harris Brautigam - Bruin
Badmeester, ben ik al bruin? Waarom van 
een ander verwachten te horen hoe en wie 
je bent? Op wie kun je nog vertrouwen. Bij 
wie vind je troost?


