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Voorgangers
Zo 6  sep Rob Gijbels
Zo 13 sep Henk Kemper    
   Opening seizoen
Zo  20 sep  Harris Brautigam
 *Let op 20/9 autoloze zondag*
Zo  27 sep  *Amstelkerk* 
    Marina Slot
Zo  4 okt  Vg nog niet bekend
Zo  11 okt  *Amstelkerk*
   Vg nog niet bekend
Zo 18 okt Diana Vernooij
 *Let op: 18/10 Marathon Amsterdam*
Zo 25 okt  Helma Schenkeveld

Kindernevenvieringen
 zo 4 okt   zo 1 nov

  Nieuw telefoonnummer De Duif
06 45949624

Agenda
12-13 september
Open Monumentenweekend 
Thema: “Op de Kaart” 
zie ook; www.monumentendag.nl
10 oktober 
Liturgie - Gouden Lieddag Antwerpen
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Concerten in De Duif
Seizoen 2009-2010
Monumentendag 12 september
● 11:00 Irina Antonova (vleugel)
  en Bas Hafkenscheid (viool)
● 12:00 Mini concert door leerlingen
  van Irina Antonova (vleugel)
● 13:00 Willemijn Knödler (cello)
● 16:00 Willem Vonk (Duiforgel)

Monumentendag 13 September 
● 13:00 Hagacantare (koormuziek)
● 15:00 Orgelconcert verzorgd door
  Stadsherstel (Duiforgel)

18 Oktober 
● Zoethoudtrio (Saxofoontrio)

15 November 
● Eutherpe (operakoor)

6 December
● Andrea Garcia Garcia (solo-piano)

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

Inspiratie...
Een nieuw Duifseizoen is weer begonnen. Niet dat we ooit gestopt zijn, 

integendeel. De zomersessies waren zeer kleurrijk en goed bezocht.
Het nieuwe seizoen heeft toch te maken met de vakanties die weer voorbij 
zijn en het koor dat weer zingt. Achter de schermen wordt weer gerepeteerd, 
liturgie avonden staan weer vast, voorgangers zoeken naar nieuwe bronnen en 
een aantal vrijwilligers spant zich in, zodat alles weer tip top is verzorgd op de 
zondagochtend, inclusief  verse koffie thee en wat lekkers. Dat loopt al jaren zo 
en hopelijk nog vele jaren meer. 

Toch hebben we allemaal inspiratie en feed-back nodig. Hoe beleven jullie 
Duiven de dienst? Hoe vonden jullie de muziek? Heb je misschien zelf  creatieve 
vaardigheden? Wil je eens wat kwijt? Nou, dan kan hoor.
¡ Wil je eens ergens anders zingen dan in de badkamer? 
Laat het Henk weten en kom eens naar een koorrepetitie. Heus, het is erg 
inspirerend en ook gewoon leuk.
¡ Wil je eens wat kwijt, iets schrijven, of  heb je een leuk verhaal? 
Laat het Angela weten en schrijf  eens iets voor het Groene Licht!
¡ Kun je goed (voor) lezen en/of  wil je je steentje eens bijdragen bij het 
voorbereiden van een dienst? 
Laat het Marian of  Hedwig weten en meld je aan als lector.
¡ Kun je lekker bakken? 
Prima! Meldt je bij Hortense, een lekkere cake is altijd welkom voor de zondag.
¡ En tenslotte, kun je wat uurtjes missen op 12 en 13 september? 
We hebben dan het monumentenweekend. Boordevol mooie muziek. Zowel op 
zaterdag en zondag. We zoeken nog wat vrijwilligers voor een aantal dagdelen. 
Melden bij Hortense. Haar telefoonnumer vind je in het colofon op pagina 2.

Weet je nog, de dienst van Helma van zondag 30 augustus? Saamhorigheid! 
Laat je eens inspireren, kom op met die creativiteit en lever eens jouw bijdrage 
aan iets wat je misschien al veel langer had willen doen. Zing, schrijf, woon eens 
een liturgieavond bij, wat dan ook. Meer inspiratie, meer afwisseling, meer Duif! 
Ik wens ons allen een inspirerend nieuw seizoen toe!
 Hans Ernens

Vredesweek 2009 van 19 tot en met 27 september
In de Vredesweek staat Nederland een week lang stil bij oorlog en vrede. Veel 
lokale en landelijke vredesgroepen organiseren activiteiten om het belang van 
vrede en de noodzaak van de strijd tegen oorlog onder de aandacht te brengen. 
Die noodzaak is er in veel landen in de wereld waar oorlog en geweld aan de orde 
van de dag zijn. Maar ook hier in Nederland, waar mensen van allerlei religies, 
overtuigingen en afkomst met elkaar samen moeten leven. Samen leven in een 
maatschappij waar steeds vaker tegenstellingen opgeroepen worden en waar die 
tegenstellingen juist overbrugd moeten worden. 
Dit jaar is het motto van de vredesweek ‘Naar een nieuw klimaat van vrede’. Waarbij 
natuurlijk gedacht kan worden aan de gevolgen van klimaatproblemen die de 
tegenstellingen in de wereld vergroten. Ook kun je denken aan een nieuw klimaat 
dat door de koers van de nieuwe Amerikaanse president Obama gecreëerd is, 
met nieuwe kansen voor vrede en ontwapening. Maar vooral ook een klimaat 
waar mensen in Nederland van onderaf  kunnen werken aan een sfeer van begrip 
en respect voor elkaars eigenheden en vooral elkaars overeenkomsten.
 Bron; www.ikvpaxchristi.nl



Verjaardagen

 17 sep Nicole van Eijck
 23 sep Frans Lohman
   Ineke Schoon
 28 sep Regien Boysen
 29 sep Sabine Christiaans
  2 okt Cees Blaauw
   Marc Jorritsma
  4 okt Freek van der Marck
  7 okt Hans Ernens
  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
 Telefoon: 06 45949624
e-mail: deduif@xs4all.nl
website: www.deduif.nu

 Postbank:  049.80.620
● Stichting De Duif, entree kerkzaal

Prinsengracht 756, 1017 LD Amsterdam

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
 2009 - Sundjata, opvangcentrum  en 
huishoudschool, Dakar, Senegal, 
www.sundjata.nl  2008 - Handreiking 
over oceanen; opvanghuis zwerfkinderen 
- Capãu Bonito in Brazilië 
 2007 - Opvang Aidsbabies en -wezen 

�

Lieve Duiven, maar vooral: Lieve Duifjes
Vandaag gingen we weer van start met de kindernevendiensten in De Duif! We 
begonnen meteen met een heel belangrijke vraag: “Wie ben jij?” Samen keken 
we in de spiegel en dachten na over antwoorden. We kleurden, knutselden, 
luisterden en praatten. Iedereen kreeg op zijn of  haar manier de kans om iets 
leuks met dit thema te doen. Freek van der Marck nam voor de 

Iets  over meditatie en gebed 
In het seizoen van 2005/2006 werden er een aantal meditatie-samenkomsten 
in ’t Hemeltje georganiseerd die op een zen-boeddhistische wijze waren gebaseerd. 
Enige verschillen in meditatie wijzen en verschillen met gebed (voor zover dat te 
duiden is) kwamen daar aan de orde. Hierbij een korte samenvatting van het 
besprokene over dat onderwerp.

Een voor de hand liggende vraag van iemand, nieuwsgierig naar de 
achtergronden van meditatie of  het (zen-)boeddhisme, is: wat zet toch tot 

mediterenden en meditatie aan en wat voor verschil is er met gebed. Iemand die 
in deze praktijk thuis is zal dit misschien als volgt beantwoorden: 

Meditatie is gericht op het het ontwikkelen van het vermogen tot ervaren 
van een contact met de grond van ons bestaan, met onze “fundamentele 
menselijkheid.” Het betekent vooral zoeken naar vrijheid, naar bevrijden van 
gedachtepatronen waarmee we voortdurend op de loop gaan. We oefenenen 
ons door juist daar aan voorbij te gaan. Het is het afleggen van de last van 
voorkeuren, van de verslaving aan die gedachtepatronen, van fantasieën, van 
gevoelens en emoties, van het verlangen naar zekerheid in materiële dingen. 

In (meditatie-)oefening gaat het er dus om onszelf  in staat te stellen ons van deze 
lasten te ontdoen en van moment tot moment terug te keren tot werkelijkheid. 
Het is niet nodig alles te weten of  te begrijpen. “Onthouding” van onze 
voortdurende bemoeienis met onze gedachten bestaat er gewoon uit om van 
steeds waakzaam te kiezen voor wakker blijven of  wakker worden, zonder 
inmenging in die inhouden. Onze voortdurende aandacht/onze waakzaamheid 
tijdens het mediteren werkt dan als een soort (geestes-)belletje:  
 Als woede de kop opsteekt, gaat dat belletje en zoeken we toevlucht in 
geestelijke rust. 
 Als verwarring de kop opsteekt, gaat het belletje en zoeken we toevlucht in 
gelijkmoedigheid. 
 Als hebzucht de kop opsteekt, gaat het belletje en zoeken we toevlucht in de 
koelte van dankbaar zijn voor alles, op elk niveau, dat we al hebben. Op die 
manier kan alles in onze levensbeleving een bijdrage en steun zijn voor ons 
oefenen. 

Niet iedereen die mediteert is er op uit om te bidden. Sommigen proberen door 
meditatie de stress van het werk kwijt te raken, anderen zijn op zoek naar de 
balans tussen buitenwereld en binnenwereld, tussen het beroep dat van buiten 
op hen afkomt en wat hun innerlijk nodig heeft. De deur naar gebed blijft altijd 
wijd open staan. Hoewel een godsbeeld in de boeddhistische wereld afwezig is, 
zingen veel zen-boeddhisten na een gezamenlijke meditatie b.v.: “Dat wij, oog 
in oog met de grote problemen van onze tijd, onze verantwoordelijkheid op alle 
gebied mogen kennen”, en “Dat de krachten van geloof, wijsheid en mededogen 
in ons blijven groeien” (2 strofen uit het Gebed voor alle Noden)

In zentermen uitgedrukt: meditatie is niet gelijk aan gebed, maar is ook niet 
veel anders… Is gewoon stil zitten ook niet het stille gebed van afwachten en 
luisteren en proberen te verstaan wat onze diepste grond van ons vraagt?
 Herman Rikken
In dit artikeltje is gebruik gemaakt van citaten uit Zen Cirkels van Sojun Mel Weitsman en van  Rob Hoogenboom, 
Franciscaan in La Verna.

  Vervolg op pag. 4 u
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Dank, Hartelijk Dank...
Heemskerk 20 juni 2009

...Namens Pater Henk Helsloot en de Stichting “Handreiking over 
Oceanen”willen wij U hartelijk danken voor Uw bijdrage aan het 

jaarproject van 2008. De opbrengst was €.970,20. Een prachtig resultaat. 
Misschien kunt U zich nog herinneren dat wij samen met de St.”Wilde Ganzen” 
het project beveiliging wilden realiseren. Dit zou bestaan uit een hekwerk rond 
het hele terrein en een bewaakte toegangspoort. Dit is gelukt en het centrum is 
nu veilig voor de kinderen. 
Momenteel wordt er gewerkt aan een school voor informatica. Het moet nog 
gebouwd worden en dan zal er ruimte zijn voor 10 computers. 
Er is onder de grotere kinderen erg veel belangstelling en eveneens vanuit de 
stad. Ook nu heeft Wilde Ganzen toegezegd dit project te sponseren. Dat houdt 
in dat voor iedere euro die wij inbrengen Wilde Ganzen dit zal verhogen met 
70%.
Dit maakt ons blij en U ook als wij U laten weten dat wij Uw opbrengst 
doorgestuurd hebben naar Wilde Ganzen  zodat Uw €.970,20 verhoogd zal 
worden met 70%. 
Tevens willen wij Uw voorganger Harris Brautigam hartelijk danken om dit 
jaarproject aan U voor te dragen.

 Ria Bakker-Helsloot 
 Secretaresse
Kontaktadres: Stichting Handreiking over Oceanen * Rondenburglaan 55 * 2135 KN  Hoofddorp 
Telefoon: 023-5655478 * e-mail: info@handreikingoveroceanen.nl 
Website: www.handreikingoveroceanen.nl. Voor donaties: Postgironummer 2465271 / Banknummer 67.58.10.159 t.n.v. 
Stichting Handreiking over Oceanen – Hoofddorp

Kaarten
Wij zijn van plan om met een groepje 
belangstellenden weer als vanouds op 
de eerste en derde woensdag van de
maand, bij voldoende deelnemers, 
vanaf 16 september kaarten te gaan 
maken. Dit vindt plaats op ‘t Hemeltje, 
Utrechtsedwarsstraat 7, aan de 
achterkant van de kerk vanaf 10.00 tot 
12.00 uur. 
De kaarten verkopen wij zondags 
in de koffiehoek, samen trouwens 
met de bekende fotos van de Duif. 
Deze kaarten worden ook gestuurd 
bij bijzondere gelegenheden, jubilea, 
geboortes, zieken, vehuizingen 
etcetera. 
Als je daar iets voor voelt, je hoeft niet 
echt handig te zijn, kun je je zondags 
hiervoor opgeven in de koffiehoek, 
bellen naar 020 6266155 of een mailtje   
sturen naar h.ghijs@zonnet.nl.
Wees welkom.
 Hortense

Anekdote
Lang geleden, ver vóór de restauratie, 
werd de kerk door ons beheerd en 
verhuurd voor diverse gelegenheden.
Zo was er eens een feest waarbij een 
meisje op haar manier ging versieren. 
Ze had daarbij een touw gegooid over
een van de hoekbeelden van de 
preekstoel. Hier staan afbeeldingen 
van de vier evangelisten: Johannes, 
Mattheus, Marcus en Lucas. De 
beelden zijn niet nagelvast gezekerd, 
maar staan los op de preekstoel. 
Over het laatste beeld gooide het 
meisje dus een touw om iets aan op te 
hangen of iets dergelijks. Dit beeld viel  
in stukken op de grond en was flink 
beschadigd. Gelukkig was het meisje 
WA verzekerd.
Wij hebben toen een beeldhouwer uit 
Limburg - die het beeld speciaal heeft 
opgehaald en teruggebracht - opdracht 
gegeven het beeld weer in oude luister 
te herstellen. 
Het is nu weer helemaal als nieuw. Er 
zitten onder andere een nieuwe veer in 
zijn hand en een nieuwe perkamentrol. 
Het ongelukje is dus uiteindelijk  
gelukkig goed afgelopen. Voor ons en 
voor Lucas.
 Hortense
 

Vriendschap onder druk in beste christelijke kinderboek
Het boek ‘Eruit jij!’ van Gerry Velema is winnaar van ‘Het Hoogste Woord’, 
de prijs voor het beste christelijke kinderboek van het jaar. 

Nederlands-Indië Velema beschrijft in het boek het 
waargebeurde verhaal van twee boezemvrienden op 
Java die door de politieke situatie in de laatste jaren 
van Nederlands-Indië recht tegenover elkaar komen 
te staan. “Een verhaal vol inlevingsvermogen dat de 
jury het meest bijbleef  en de lezer raakt”, aldus het 
juryrapport. “Zonder ooit in Indonesië geweest te 
zijn, weet Velema de couleur locale treffend neer te 
zetten. Een knappe prestatie.”

Actuele vragen De vragen die Thomas, één van de 
hoofdpersonen, voor zijn kiezen krijgt, klinken ook in 
deze tijd. Wat moet je met een vaderland dat je amper 
kent? Met je moederland waar je veel van houdt, maar 
waar je uit weg moet, omdat je kleur fout is? Maar de 
grootste vraag die Thomas bezighoudt, betreft zijn vriend: wat is vriendschap en 
kan ik wel zijn vriend blijven?

Eigenwijsprijzen De kinderpublieksprijzen voor de beste christelijke 
kinderboeken, de ‘Eigenwijsprijzen’, gaan dit jaar naar Evelien van Dort en Hans 
Mijnders. Kinderen uit de leeftijdsgroep 4 tot 8 jaar kozen voor het paardenboek 
Ster de knuffelpony van Van Dort. Hans Mijnders is bij de kinderen tussen 9 en 14 
jaar publieksfavoriet. Hij wint de Eigenwijsprijs voor de vierde keer, dit jaar met 
Bruggers, een volgens de jury ‘herkenbaar boek over het schoolleven’. 
 Bron; www.katholieknederland.nl



�
NIEUWE SPELLING

Of: Sreif ik het soo goet?
De afgelopen weken hebben in veel dorpen en dorpjes spandoeken gehangen 
met de voor de verkeersgangers waarschuwende tekst:  “De scholen zijn weer 
begonnen”. Een duidelijk signaal dat aan de vakantie voor groot en klein een 
einde is gekomen. Schooltassen worden gevuld en jong en oud begeven zich met 
frisse tegenzin naar de lokaliteiten waar leraars en leraressen, meesters en juffies 
klaar staan om hun pupilletjes in het gareel en bij de les te houden.

Dit jaar heb ik het wel bijzonder te doen met die groep onderwijzenden die 
belast zijn met de opdracht de hun toevertrouwde schare bij de Nederlandse les 
te houden. Want op het erf  van ons eigen taalgebied is weer een boel overhoop 
gehaald door, naar men zegt, geleerde mensen die heel veel van onze moedertaal 
afweten. Men zegt dat ze alles afweten van spelling, van hoe je dingen moet 
schrijven en zo. Maar of  ze een beetje contactgestoord (contactgestoord?) zijn, 
laat ik in het midden.

Hoe lang ze zich in alle stilte en afzondering hebben beraden over het hoe en 
wat van ons Nederlandse taalgebied, is me ontgaan. Maar het moet wel heel lang 
geweest zijn. Want anders kun je niet tot zo’n spectaculair (?) en lachwekkend 
resultaat komen. Onze geleerden hebben hun bevindingen in een groen boekje 
neergelegd. Of  moet het: Groen Boekje, met hoofdletters, zijn. Want in hun 
tijdrekkende wijsheid hebben ze zich ook ingezet om uit te vinden welke 
woorden en eigennamen met een hoofdletter gesierd door het taallandschap 
mogen gaan, en welke niet. 
Wereldschokkend is het niet, maar het betekent wel dat al die mensen die de 
opgroeiende jeugd iets van onze eigen taal moeten doorgeven in een lastig 
parket zitten. Of  ze nou akkoord (accoord?) zijn of  niet, willen later hun 
discipelen met succes (sukses?) slagen voor een Cito (Sito?) –streepje? -  toets, 
dan is het wel logies (logisch?) dat ze zich reeel (reëel) inzetten voor niet-aflatend 
(nietaflatend?) korrekt (correct? korrect? correkt?) onderricht. Hoe moet het met 
het schoolvak dictee (diktee? dicté?). En dan niet te vergeten dat gehannes met 
de tussenennen (tussen-ennen): Als voorbeeld: Vindt u ook niet dat er in een 
paarde-race (paardenrace) veel paardevijgen (paardenvijgen) op de snelheidbaan 
(snelheidsbaan) meteen (met-een) pauzeloos (pauzenloos, pauze-loos) moeten 
opgeruimd worden?

Ik wens alle onderwijzers veel courage (koerage) en sterkte en neem zelf  een 
voorbeeld aan mijn drankenman.
Toen ik hem om een fles boerejongens vroeg legde ik hem als taalkundige vraag 
belangstellend voor of  het nou ‘boerejongens’ of  ‘boerenjongens’ moest zijn. 
Een Oosters (oosters) dialekt (dialect) imiterend zei hij: Niet lull’n, maar zup’n! 
Kijk, dat is nog eens goed een ‘n’ hanteren! Jongens en meisjes van het onderwijs: 
ik wens jullie veel sterkte en help het je hopen dat die zogenaamde taalgeleerden 
vanuit hun bunker voorlopig geen appel (appèl) op je toch al zo zware taak zullen 
doen!         
 Harris Brautigam (Wijkkrant van het wijkopbouworgaan ZuidWest)

Gouden Lieddag Antwerpen 
10 oktober 2009
Tijdens de Gouden Lieddag op 17 mei 
vorig jaar - vierden wij dat Huub Oos-
terhuis 75 jaar werd en al een halve 
eeuw kerkliederen schrijft. Ook in 
Vlaanderen wordt zijn repertoire in 
driekwart van de kerken wekelijks 
gezongen en gebeden. Daarom orga-
niseert een aantal sympathisanten in 
Vlaanderen onder leiding van Bart 
Pieters en Pieter Delanoy in samen-
werking met Stichting Leerhuis & Litur-
gie op 10 oktober 2009 een Gouden 
Lieddag in de Carolus Borromeuskerk 
in Antwerpen. Op het programma 
(10.30 - 17.00 uur) staat:
 veel samenzang ondersteund door 
een Vlaams gelegenheidskoor o.l.v. 
Pieter Delanoy 
 uitvoeringen van ‘Psalm 119’ 
en ‘Om leven dat doorgaat, een 
psalmensymfonie’ door het Koor voor 
nieuwe Nederlandse religieuze muziek 
o.l.v. Antoine Oomen
 toespraak door Huub Oosterhuis
Kaarten kosten € 12 - informatie en reserveren: 
# 32 (0)3 2571418 of lieddagantwerpen@skynet.be

zomer afscheid als drijvende 
kracht van deze bijeenkomsten. Wij, Bert en Marian 
van der Meer, nemen nu het stokje van hem over. Een 
leuke uitdaging! Maar wij willen dat niet alleen doen. Wij 
denken aan een met het voorgangers-rooster vergelijkbare 
opzet. Dus bij toerbeurt wordt de dienst verzorgd door 
iemand anders. Wij zorgen voor de coordinatie en 
inhoudelijke input. Vooralsnog alleen de eerste zondag 
van de maand, van september tot en met juni (dus 10 keer 
per jaar). Maar twee maal per maand voor de kinderen 
iets organiseren moet ons met elkaar toch ook lukken!? 

Graag horen we wie het leuk vindt om af  en toe eens een 
viering voor de kinderen te organiseren. Alleen helpen of  
de allerkleinsten opvangen mag ook. Ook Duiven zonder 
kinderen die het eens leuk vinden om te helpen zijn van 
harte uitgenodigd!
Misschien ben je zelf  geen kind meer, of  heb je geen 
kinderen. Maar misschien de buren wel? Of  je broer, 
zwager, dochter of  verre nicht? Alle kinderen zijn welkom 
in de kindernevendienst, ook de allerkleinsten. Laten we er 
met elkaar een bruisend kinderjaar van maken!
 Marian van der Meer

Lieve Duifjes, vervolg van pag. 2 u

Vakantietijd
Natuurlijk misten we het koor in de 
zomerweken, maar wat hebben we 
prachtige diensten gekregen  in het 
teken van het verbond! Het kleurige 
kleed op het altaar met bijpassende 
bloemen, het was al een feest om de 
kerk binnen te komen. En dan de inspi-
rerende toespraken, de bijpassende 
gebeden en zeker de muziek die zeer 
zorgvuldig was gekozen, de boekjes, 
iedere week in de juiste kleur - en ook 
sommige Duiven. Het was voor mij een 
feest om deze serie mee te maken. 
Ik bedank iedereen die hieraan heeft 
meegewerkt. Het was voor mij een 
mooi deel van de zomer. Maar ik ben 
ook blij dat het koor weer terug is.
 Thea van Deijl


