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Concerten in De Duif

Seizoen 2009-2010
18 Oktober 
● Zoethoudtrio (Saxofoontrio) 12:00 uur
● Jacob Lekkerkerker & Friends
 op het Smits orgel
 Mendelssohn Revisited
 (Orgelconcert) 16:00 uur

15 November 
● Eutherpe (operakoor)

6 December
● Andrea Garcia Garcia (solo-piano)

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

Wortel schieten 
Themaverklaring Maand van de Spiritualiteit 2009 

Het thema voor 2009 is ‘wortel schieten’. Een thema dat de volle breedte van 
het spirituele speelveld kan omvatten en tegelijk kan ontstijgen. Niet alleen 

spirituele en religieuze vragen en stromingen hebben met ‘wortel schieten’  van 
doen, ook veel maatschappelijke vraagstukken vinden hun kern in ontwortelen 
en wortel schieten.
Traditionele religiositeit laat mensen wortelen in een traditie, met omlijnde 
kaders, vaste gebruiken en gewoonten. Hier horen vaak ook morele en ethische 
standpunten bij.  Generaties zijn opgegroeid binnen de traditionele kaders en 
zijn er in geworteld.  Huub Oosterhuis dicht in het lied ‘Een mens te zijn op 
aarde’: De bomen hebben wortels, de bomen mogen stevig staan, maar mensen 
moeten verder gaan. De vossen hebben holen, maar mensen weten heg noch 
steg, zijn altijd naar hun huis op weg. Kennelijk helpt traditionele religie mensen 
aarden en wortel schieten en wil voorkomen dat mensen dolend rond blijven 
gaan. 
Nieuwe spiritualiteit en met name haar aanhangers ‘hameren ze erop dat ze met 
beide voeten op de grond staan, ‘aards’ of  ‘geaard’ zijn’ (Koert van der Velde). 
Tegenover het cliché zweverigheid staat het cliché ‘aarden’. Annemarie Postma 
schrijft in haar ‘The deeper secret op love’ dat ‘werkelijke spiritualiteit geworteld 
is in onze werkelijkheid, in bloed en botten, in hart en geest’. Uit verschillende 
onderzoeken blijkt dat de nieuwe spiritualiteit een nogal losse samenhang in 
denken en houdingen vertoont, dit lijkt het gevolg te zijn van het patchwork aan 
ideeën en tradities waaruit de spirituelen putten. ‘Wortel schieten’ biedt de kans 
dat in beeld te brengen en is daarmee tevens een kritische invalshoek richting de 
nieuwe spiritualiteit. 
Tussenvormen groeien inmiddels ook, vormen en groepen die zich vestigen 
tussen de traditionele religiositeit en de nieuwe. Ze schieten in uiteenlopende 
bodem wortel. Waar en op welke wijze? Hoe krijgt dat vorm en wie rekenen 
zichzelf  tot deze groep. Een mooie journalistieke invalshoek.   
Levenskunst en levensvragen komen ook in beeld. De vraag: Waar heb jij 
wortel geschoten?, biedt de kans om een breed scala aan levensverhalen in beeld 
te krijgen, van orthodox christelijk tot aan mensen die een B&B zijn begonnen 
in een tropisch land. Een interessante invalshoek voor diverse media. Voor 
uitgevers biedt het de mogelijkheid om bijvoorbeeld biografieën op te tekenen 
van spirituele zoekers en vinders. 
Buiten spiritualiteit en religie raakt het thema ook aan maatschappelijke 
thematieken.  Antoine de Saint-Exupéry; in ‘De Kleine Prins’ zegt: ‘De mensen? 
Ze hebben geen wortels en daar hebben ze last van.’ Dat zet twee andere 
maatschappelijke fenomenen op scherp. 
1. ‘Buitenstaanders’, die nog slechts met heel dunne draadjes aan de samenleving 
verbonden zijn (autochtonen, het electoraat van populistische partijen). 
2. De ontworteling die aan het multiculturele drama ten grondslag ligt.     
In haar roman ‘Eenzaam heden’ gebruikt de Nederlands-Pakistaanse schrijfster 
Naema Tahir het citaat van De Saint-Exupéry als motto voor een geschiedenis 
van het meisje Dina dat, anders dan haar Pakistaanse ouders, in Engeland wortel 
wil schieten. Dina wil leven in het heden. Dat is wat nieuwe spirituelen ‘aards’ 
noemen - en het is zelfs de taal die Dina zelf  bezigt, als ze haar gezicht met 
modder besmeurt en zich ingraaft in de grond: ‘Ik wil aarden’.  

●Initiatiefnemers MvdS  
www.maandvandespirualiteit.nl
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Aanvang zondagsviering 10:30uur

 11 okt Gastspreker  Jan Andreae  
  ...(in de Amstelkerk)
 18 okt Diana Vernooij
 25 okt Helma Schenkeveld
 1 nov Maruja Bredie 
  ( in de Amstelkerk)
 8 nov Rob Gijbels
  Doop van Gloria Carnback
 15 nov niet bekend
 22 nov Marina Slot

Kindernevenvieringen
● zo 1 november ● zo 6 december

 
Nieuw telefoonnummer De Duif

06 45949624

De Vleugel bestaat 15 jaar
Onze vrienden van De Vleugel-
gemeenschap in Antwerpen zijn het 
nieuwe seizoen begonnen met frisse 
moed en nieuwe ideeën. Ze hebben 
weer een heel jaar vol met boeiende 
thema’s gepland. Op 3 oktober jl. 
vierde De Vleugel zijn 3e lustrum. 
Het adres van De Vleugel is: Sint 
Anna-kerk, Goedendagstraat 46 
in Borgerhout/Antwerpen. Vieringen 
elke zaterdagmiddag om 18:00 uur



Verjaardagen
 13 okt Alet Aalders
 14 okt Jose Schets
 17 okt Brechtje Moerkamp
 20 okt Elise Man
 23 okt Dorien Gransjean
 24 okt Marian van der Meer
 29 okt Susan Smithuis
   9 nov  Hanneke de Groote
   Vincent Kemper
 10 nov Joyce Woudenberg
 11 nov Heidi Westerheijden
 14 nov Niek Post

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 ..............................   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. 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 

�

Het wonder geschiedt aan jezelf
De wonderen de wereld in, dat is ons thema van Advent 2009.  
We kennen de wonderverhalen van de lamme die weer liep, de blinde die weer 
zag. Wonderverhalen confronteren ons met het wonder van de zintuigen, onze 
poorten naar het Leven. 

We gaan 4 zintuigen langs. In de Kerstnacht komen alle wonderen bijeen in 
dat ene wonder: de geboorte van dat goddelijke kind. En dit wonder, dat 

geschiedt aan onszelf. Het schema van de thematische vieringen is als volgt.
Advent
29 november Harris Brautigam Horen
6 december Rob Gijbels Zien
13 december Marina Slot Proeven
20 december Helma of  Diana Tasten / Aanraken 
Kerstnacht
24 december Diana of  Helma Het wonder geschiedt aan onszelf!

De voorbereiding van deze diensten doen we met gegarandeerd twee 
voorgangers en in een meditatieve sfeer. We laten de tekst op ons inwerken en 
benoemen een symbool dat bij onze beleving van de tekst past. Dan pas gaan we 
met elkaar in gesprek. 
Wij zijn als voorgangers onze eigen halfjaarlijkse vergaderdag op een soortgelijke 
meditatieve manier ingestoken en waren verrast van de resultaten. In een mum 
van tijd hadden we de themaserie van Advent met elkaar ontworpen. We zijn 
benieuwd wat een meditatieve voorbereiding van de afzonderlijke diensten op 
gaat leveren. 
Dus wie nieuwsgierig is: kom naar de maandagavonden in het Hemeltje vanaf  
16 november. 
●Diana Vernooij, namens de voorgangers

30 jaar Basisbeweging Nederland
“Als verspieder onderweg zijn” - Een uitnodiging
NICO ROOZEN (1953) komt uit de Kritische Gemeente IJmond. Hij was van 
1979-1983 coördinator van de Basisbeweging Nederland. Aansluitend kreeg hij 
een functie bij Solidaridad. Sinds 1987 is hij daar directeur van de oecumenische 
ontwikkelingsorganisatie Solidaridad. In samenwerking met Frans van der Hoff  
en Solidaridad lanceerde hij in 1988 het eerste keurmerk voor eerlijke handel: 
Max Havelaar. Hij is ook initiatiefnemer van de kledinglijn Kuyichi.
Roozen speelde een centrale rol in het overtuigen van verschillende grote 
Nederlandse bedrijven uit de detailhandel om eerlijke producten aan te bieden, 
die later tot het commerciële succes van het eerlijke handelskeurmerk leidden. 
Op 25 oktober 2007 werd Roozen benoemd tot Officier in de Orde van Oranje 
Nassau voor jarenlange inzet voor eerlijke handel.
OIKOS De stichting Oikos is een oecumenische organisatie die zich sterk 
maakt voor armoede-bestrijding en duurzame ontwikkeling. Oikos is een 
ontwikkelingsorganisatie in het Noorden. Ze hoopt de verhoudingen tussen 
Noord en Zuid te verbeteren. Oikos wil mensen kennis laten maken met 
het leven van mensen in ontwikkelings-landen en met dat van migranten in 
Nederland. Oikos ontplooit ook activiteiten voor jongeren onder de naam 
oikosXplore. Ineke Bakker is de huidige directeur.
“Ze overschrijden grenzen, trekken door zeeën van ellende, ze gaan doorzien, 
krijgen een visie, zien samenhangen, en worden solidair, stap voor stap, 
moeizaam aan de basis, nationaal, internationaal. Dat dit ook allemaal gaande is 
in Nederland, in West Europa, in Oost Europa, in heel de wereld, is – ondanks 
alle ellende, waarover we ook vandaag weer horen- bevrijdend. We zetten door 
en trekken voort omdat we willen leven als nog nooit.”
● (Citaat uit de toespraak van Karl Derksen op12 mei 1979. Titel toespraak: Bevrijdend is het 
allemaal niet. Uitgave: Redactie ‘Dossiers bij Archief  van de Kerken’ ‘Basisgroepen en Kritische 
Gemeenten’, Amersfoort oktober 1979.)



�
Agenda (1)
La Verna 
La Verna heeft aan het begin van dit 
seizoen een agenda vol boeiende 
onderwerpen, zoals:
● Kunst: Franciscus en Giotto 
Onder invloed van de franciscaanse 
vroomheid, met zijn nadruk op het 
gevoel, zou eind 13e eeuw een soort 
natuurlijke stijl zijn ontstaan, met 
de schilder Giotto (1267-1337) als 
belangrijkste vertegenwoordiger. Dit 
naturalisme had de kiemen in zich 
van het realisme, het psychologisch 
inzicht en de overtuigingskracht 
van de Renaissance-kunst. Kun je 
nou zeggen dat het hier ging om 
typisch “Franciscaanse Kunst” en 
zo ja, waaraan is die kunst dan 
te herkennen? We vergelijken de 
nieuwe stijl met wat er aan vooraf 
ging (Byzantijnse stijl, Ikonen) en met 
voorbeelden van zgn. “Dominicaanse” 
kunst. Zo kunnen we, aan de hand 
van talrijke afbeeldingen, ons eigen 
oordeel vormen. 
Datum: woensdag 30 september
Tijd: 20.00 uur - 22.00 uur Prijs: € 10,-
● Kennismaken met de monnik in 
jezelf.  Op zoek zijn naar stilte, 
eenvoud, verbinding met het hogere, 
spiritualiteit, wijsheid, en innerlijke 
vrijheid? Dit zoeken naar waar het 
eigenlijk om gaat in het leven is een 
verlangen van de monnik in jezelf. 
In deze korte cursus maken we 
een begin met vaardigheden die de 
monnik in ons ondersteunen zoals: 
bij jezelf blijven, innerlijk sterker 
worden, onderscheiden welke geest 
in je leeft en leren om stil en vredig te 
worden. We doen dit door middel van 
creatieve – en aandachtsoefeningen, 
en teksten die ons in contact brengen 
met de weg van een monnik. Er is een 
vervolgcursus mogelijk. 
Datum: dinsdag 29 september, 13 en 
27 oktober, 10 november  
Tijd: 10.00 – 12.00 uur  Prijs: € 45,- 

Dat mag allemaal
Mijn buurmeisje is afgestudeerd. Ze is nou echt dokter en mag zelf  zieke 

mensen beter gaan maken. Dat is een heel grote verantwoordelijkheid. Ze 
heeft daarom een eed afgelegd om dat werk goed te gaan doen. Met haar waren 
er nog meer jonge dokters in den dop. Allemaal beloofden ze eerst vol zorg hun 
werk te doen en toen kregen ze pas hun bul. Jonge mensen. Blij en boordevol 
energie een nieuwe toekomst tegemoet.

Ik vind het wat, die jonge mensen. Hoe ouder je zelf  wordt hoe meer je een 
kijkje op die jonge lui krijgt. Ik werd me dat een paar jaar geleden heel goed 
bewust. 
Ik stond op Schiphol klaar om in een vliegtuig te stappen. En daar kwam de 
bemanning aanlopen. De twee piloten, slank van gestalte, grote pet op het 
hoofd. Ik keek mijn ogen uit en zei in opperste verbazing tegen mijn vrouw: 
“Moeten die kinderen mij naar Warschau brengen”? Langzaam drong het tot mij 
door wat ik eigenlijk zei. Toch duurde het nog even voordat ik mezelf  durfde 
toegeven dat ik aan de kwaal van de ouderdom begon te lijden. Je vertrouwt 
de deskundigheid van die jonkies niet zo maar! Die kinderen die mij naar mijn 
bestemming moesten vliegen waren natuurlijk goed opgeleide piloten. Zwaar 
getraind! Anders werden ze niet op de vliegende mensheid losgelaten. Maar daar 
denk je niet meteen aan. Je staart je blind op die jonge koppies.
Zoiets geldt natuurlijk ook bij die jonge dokters . Ik hoorde in die collegezaal 
wat iedereen allemaal al gedaan had. Dat was niet misselijk. Nee, wat hun 
kundigheid betreft ben ik een beetje tot inkeer gekomen. De opleiding is prima. 
Dat is het probleem dus niet langer. Het is meer dat ziekenhuisklimaat wat me 
niet lekker zit. Ze zijn daar niet onvriendelijk, hoor. Dat ook weer niet. Maar je 
bent zo afhankelijk. Dat ben je in een winkel ook. Maar daar kan je kiezen of   je 
blijft of  weg gaat. Dat doe je in een ziekenhuis niet. Je hebt niets te kiezen. Je 
komt voor een bepaald kwaaltje en daar heb je je maar aan te houden. Je kunt 
niet als je voor een verbrijzeld knietje komt opgewekt zeggen: “Och nee, doet u 
mij maar een blinde darm”. 
Die afhankelijkheid begint al bij de receptie. Je moet je legitimeren. Kaart 
inleveren en je krijgt dan te horen: “U mag daar gaan zitten”. 
“Bof  ik even”, denk ik dan, “Ik mag gaan zitten”. En als ik zit: “nee, u mag 
die groene stoelen nemen”. Ik neem opgewekt die andere stoel, blij dat ik niet 
kleurenblind ben. Even later word ik opgehaald: “U mag met mij mee”, en ik 
volg gedwee, me nog steeds verbazend dat ik zoveel mág. Ik laat me maar leiden. 
Dan komen we bij een stel deuren. Mijn begeleidster houdt er één open. “U mag 
hier naar binnen, u mag de deur op slot doen, en dan mag u zich hier uitkleden.” 
En alsof  dat jonge doktertje mijn verbaasde ogen goed heeft gezien, voegt ze er 
aan toe: “U mag uw onderbroek en sokken aanhouden”!
Bof  ik effe. Dat mag gelukkig nog.

Ik moet er niet aan denken… Gelukkig gaat mijn buurmeisje de zieke medemens 
ergens in het buitenland helpen. Zoiets kan mij dus met haar niet overkomen. 
● Harris Brautigam (Wijkkrant van het wijkopbouworgaan ZuidWest)

UITNODIGING voor  mensen en gemeenschappen aan de basis van kerk en maatschappij op zaterdag 31 oktober 2009
Plaats van samenkomst: Pniëlkerk, Lessinglaan 33, 3533 AN Utrecht (www.pnielkerk-triumfatorkerk.nl) Bestuur van de 
Basisbeweging: Nederland: Yosé Höhne-Sparborth (voorzitter), Cees van der Steen (secretaris), Ernst Rijvordt (penningmeester), 
Gijs den Boer (bestuurslid) Aanvang: 10:45 uur (kerk open 10:00 uur) Vanaf  14:00 uur workshops: Confrontatie, De 
Chocoladefabriek en Armoede de wereld uit (alle door Oikos) “Doorpraten met Nico Roozen”, Centrumgemeente over 
Duurzaamheid, Workshop ‘Verspieders in vreemdelingendetentie’ door herdenkers van Schipholbrand. 15:45-16:15 uur: Korte 
viering met muzikale medewerking van Jan Willem van de Velde, 16:15 uur Drankje toe
Aanmelding Ik kom op zaterdag 31 oktober 2009:  Naam: ……………………………  Organisatie/individueel:…………………………
£ De hele dag             £ Alleen de ochtend            £ Alleen de middag
£ ik kies EEN van de 6 workshops:   1ste keuze…………………………………...……   2de keuze…………………………………………
Verstuur uw aanmelding VÓÓR 1 oktober 2009 en keuze naar onderstaand adres: Cees van der Steen, Willem Alexanderplantsoen 5, 
1945 VE Beverwijk, tel: 0251 253866; of  zend een email naar: ceesvandersteen@gmail.com 
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Werk aan de Utrechtsestraat 
Van belang voor alle Duifbezoekers. Van 31 augustus 2009 tot het najaar van 2010 
werkt de gemeente Amsterdam aan het groot onderhoud van de Utrechtsestraat. 
Er zijn werkzaamheden aan het spoor en de straat. Ook worden de bruggen over 
de Heren-, Keizers- en Prinsengracht gerenoveerd. 
Groot onderhoud Utrechtsestraat De bestrating, de bruggen en de tramrails 
voldoen niet meer aan de moderne eisen van veiligheid en efficiëntie. De 
renovatie van de drie bruggen wordt gecombineerd met groot onderhoud 
aan rijweg, trambaan, trottoirs en nutsvoorzieningen (onder meer riolering, 
elektriciteit en gas). Door al dit werk in één project combineren, hoeft de straat 
maar één keer te worden opengebroken en heeft de omgeving zo min mogelijk 
last van de werkzaamheden. Uit te voeren werkzaamheden zijn:
§ nieuwe tramrails, wissels en haltes, * renovatie van de bruggen * ophoging van 
de brug over de Keizersgracht (fase 2) * nieuw wegdek en nieuwe trottoirs
§ nieuw straatmeubilair en openbare verlichting * aanleg van nieuwe kabels en 
leidingen
Werk in fasen Het werk wordt in fasen uitgevoerd waarbij er steeds één brug en 
een aansluitend deel van de Utrechtsestraat wordt vernieuwd. Het werk wordt in 
drie “blokken” in de volgende volgorde uitgevoerd:
§ brug Herengracht en straatdeel tot aan de Keizersgracht
§ brug Keizersgracht en straatdeel tot aan de Prinsengracht
§ brug Prinsengracht en straatdeel tot aan het Frederiksplein
De eerste fase duurt tot maart 2010. In december 2009 wordt niet gewerkt in de 
Utrechtsestraat. In december wordt er wél aan de brug doorgewerkt 
Bereikbaarheid en overige maatregelen Onderstaande maatregelen gelden 
gedurende het gehele project.
§ Tram 4 en nachtbus 355 worden tijdens de hele uitvoering omgeleid via de 

Vijzelgracht/Vijzelstraat.
§ Gemotoriseerd verkeer kan via de Amstel of  Reguliersgracht rijden. De 

Utrechtsestraat waar op dat moment wordt gewerkt is niet bereikbaar.
§ Om de verkeersdoorstroom op de Amstel zoveel mogelijk te bevorderen 

wordt halverwege de Amstel tussen de Herengracht en Keizersgracht een 
tijdelijke passeerhaven aangebracht.

§ Er komen tijdelijke bruggen en loopplanken voor fietsers en voetgangers.
§ Tijdens werktijden is een verkeersregelaar aanwezig die zorgt voor het netjes 

houden van de straat. Ook begeleidt de verkeersregelaar indien gewenst, 
bezoekers en bewoners van de straat en het laad- en losverkeer.

§ Er komen tijdelijke laad- en losplekken.
§ Het ophalen van (bedrijfs)afval wordt met borden aangegeven.
§ Als er wordt gewerkt aan de onevenzijde van de straat (Reguliersgrachtzijde), 

wordt aan de Amstelzijde de gevelbekleding tot 3,5 meter hoogte verwijderd 
en na afloop van werk weer opgehangen. Dit is nodig om doorgang van nood- 
en hulpdiensten mogelijk te maken.

§ De bovenleiding van de tram wordt verwijderd en aan het eind van het project 
in 1x teruggeplaatst. Deze werkzaamheden vinden ’s nachts plaats.

§ Straatmeubilair wordt verwijderd.
§ Naast brug 37 over de Keizersgracht wordt een bouwkeet geplaatst.
§ Er worden beschermende maatregelen getroffen voor de bomen tijdens de 

uitvoering.
§ De bloemen- en viskramen krijgen per fase een tijdelijke plek en keren na de 

werkzaamheden terug. 
§ Winkels zijn bereikbaar voor fietsers en voetgangers.
● Informatie: gemeente Amsterdam

Agenda (2)
Mozes & Aäronkerk
Zaterdag 31 oktober - Symposium 
● Merkstenen van Dag Hammarskjöld 
Als Dag Hammarskjöld, voormalig 
secretaris-generaal van de VN, in 1961 
om het leven komt, blijkt dat hij al vanaf 
zijn jonge jaren een geestelijk dagboek 
heeft bijgehouden: Merkstenen. 
Deze merkstenen markeren zijn 
zoektocht in het leven, en laten iets 
proeven van zijn rijke innerlijke weg. 
Die ‘weg naar binnen’ blijkt ook een 
‘weg naar buiten’ te zijn. 
Deze dag voert u binnen in zijn rijke 
binnenwereld. Met lezingen door Jos 
Huls, kenner van Hammarskjöld en 
Kathleen Ferrier, Tweede Kamerlid 
voor het CDA; met workshops en 
een theatervoorstelling door het 
muziektheatergezelschap ImpAkt. 
De dag vindt plaats in de Mozes 
& Aäronkerk in Amsterdam. Het 
is gezamenlijke activiteit van 
het Ignatiushuis, La Verna, het 
Mozeshuis, het Ikon-pastoraat en 
Wellnessvoordeziel en medewerkers 
van al deze instellingen geven een 
bijdrage in de workshops. 
Organisatie: Ignatiushuis 
Code: G 930 
Datum: zaterdag 31 oktober 
Tijd: 10-15.30 uur Prijs: € 25,-

Dank voor jullie inzet 
Het monumentenweekend op 12 en 
13 september in de Duif werd druk 
bezocht en was, volgens mij, erg 
geslaagd.
Graag wil ik in de eerste plaats 
iedereen die geholpen heeft met 
het opbouwen en afbreken hartelijk 
danken daarvoor.
Ook natuurlijk zij die informatie gaven 
en geholpen hebben bij de catering. 
We hebben daarmee een leuk 
bedrag verdiend, mede dankzij onze 
onvolprezen baksters en bakkers die 
voor allerlei heerlijks hebben gezorgd.
Tevens was er een overvloed aan 
muziek dit keer, piano- en orgelspel en 
ook een koor ontbrak deze keer niet.
● Hortense

Tip: gift volledig aftrekbaar
Wist je dat je gift aan De Duif voor 100% aftrekbaar is. Als 
je je gift door een notaris laat vastleggen in een notariële 
akte, mag je dat bedrag volledig aftrekken bij je aangifte 
inkomstenbelasting, ongeacht hoogte of inkomen. Dit regelen 

is heel eenvoudig: vraag de brochure Notariële Akte met het 
volmachtformulier aan bij penningmeester Ineke of een van 
de andere bestuursleden (ook: www.deduif.nu > Downloads). 
Lever het formulier ingevuld weer in en De Duif verzorgt de 
verdere afhandeling met de notaris. Vanaf een gift van € 100,- 
per jaar neemt De Duif de notariskosten voor zijn rekening. 


