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Concerten in De Duif
Seizoen 2009-2010
15 November 
● Nationaal Operakoor Euterpe 
 olv. Pal Boeken
Zingt werken van Verdi, Bortnyanski, Adams 

Beethoven, Maillard, Netbal, Donizetti
 6 December
● Andrea Garcia Garcia (solo-piano)
17 januari
● Ensemble Amuze 
 21 februari 
● Patrick Hopper en Johan Hollebeek  
 (orgel en trompet)
 21 maart 
● Amsterdamse cantorij

 18 april 
● Aad Hoc koor

 16 mei 
● Kristina Sandulova (piano)
 20 juni 
● Bram Buitenkant (piano)

Mag het wel, mag het niet?

Euthanasie 
Ik heb er lang over nagedacht, zal ik het doen of  niet doen. Ik wil met u 
nadenken over euthanasie. Het is wel een beladen onderwerp, maar zéér actueel. 
Mag een gelovig mens dit toelaten, dit laten gebeuren?

Wat is euthanasie? Euthanasie is het bewust laten beëindigen van menselijk 
leven. Dit gebeuren is met wettelijke voorschriften, c.q. eisen omgeven. De 

voornaamste voorschiften zijn:
* Het einde van het leven moet binnen afzienbare tijd worden verwacht;
* Er moet sprake zijn van ondraaglijk lijden.
Deze aspecten moeten door een tweede, onafhankelijke arts zijn vastgesteld en 
ten slotte moet de patiënt dit kortelings kenbaar hebben gemaakt.
Hoe staan wij daar tegenover? We weten allemaal dat nieuw leven ontstaat door 
het samengaan van een eicel en een zaadcel. Gelovige mensen nemen aan, nee 
weten zeker, dat dit nieuw verwekte leven door God met een ziel gemaakt is tot 
een nieuw mensenleven. Met ander woorden, wij helpen God met het scheppen 
van nieuw leven.

Is het dan niet zo dat als wij God mogen helpen met het scheppen van nieuw 
leven, wij God ook mogen helpen bij het laten plaatsvinden van een goede 
dood? God wil ons lijden niet en als er dan sprake is van ondraaglijk lijden en 
het einde onomkeerbaar is, mogen wij God dan niet helpen met het beëindigen 
van dit lijden. Ondraaglijk lijden is geen menselijk leven, dus laat een mens 
menswaardig sterven.

Ik weet dat dit een beladen onderwerp is, dus wilt u reageren? Graag.

● Cees Blaauw

Lectoren en Training
Al heel lang zijn in onze Duif  de lectoren onmisbaar voor een goede 
liturgieviering. Ik kan me de tijd niet meer heugen dat we zonder hun steun de 
zondagsdiensten met elkaar konden vieren. 

Wij – dat zijn de gezamenlijke voorgangers – vinden hun bijdrage zo 
belangrijk dat we in februari van het volgende jaar op 2 woensdagvonden 

een extra lectorentraining willen organiseren. Op het Hemeltje.

Voor de huidige lectoren als een extra opfrisser doen we dat. Maar ook omdat 
we het aantal lectoren willen uitbreiden. Vooral met wat jongere Duiven. Van 
de jonkies moeten we het per slot van rekening hebben, wil de Duif  een beetje 
toekomst houden!

Ik ben met dit plannetje er al heel vroeg bij in het HGL. Dan kan je er al 
vast rekening mee houden. Details over opgave en tijd komen nog. Welke 
Woensdagen het gaan worden weet ik namelijk nog niet. Dat hangt even af  van 
de planning van het Bestuur. Bij leven en welzijn hopen Marina Slot en ik die 
training te geven. En het wordt zeker nog leuk ook! Dat verzeker ik je.

● Harris Brautigam

Nr 9 - 15 november 2009
Het volgende nummer verschijnt 20 december 
Inleveren kopij - voor 11 december 2009

Aanvang zondagsviering 10:30uur

 15 nov Marina Slot
 22 nov Henk Kemper
 29 nov 1e Advent - Harris Brautigam
  6 dec Rob Gijbels
 13 dec Marina Slot
 20 dec Diana Vernooij
 24 dec Kerstnachtviering 24.00 uur
   Helma Schenkeveld
Kindernevenvieringen

zo 6 december + 3 januari (2010)
Agenda

● Kinderkerst - 24 december 17.00 uur

Kerstmis 2009 
Kerst valt dit jaar op vrijdag en za-
terdag, met op 24 december om 
24.00 u. de nachtdienst. Op zondag 
20 december is er een concert. We 
kunnen de kerk dan niet versieren. Dit 
kan alleen op woensdag 23 december. 
We beginnen om 11.00 uur en gaan 
zonodig ‘s avonds door om 19.30 uur. 
Zet deze datum en tijden in je agenda: 
er zijn vele handen nodig om alles 
weer voor elkaar te krijgen. Wat het 
opruimen betreft kunnen we nog niets 
melden, De planning van Stadsherstel 
is nog niet bekend.
● Hortense Ghijs



Verjaardagen

19 nov  Ans Visser
23 nov  Ton Visser
24 nov  Erik Tit
26 nov  Irina Antonova
 1  dec  Mirjam Yavuz
 3  dec  Cor Henneman
 8  dec  Sophie van Els
                Catrinus Mak
13 dec  Hans Gildemacher
14 dec  Reinier ter Hart
   Jelte Moerkamp
   Huub Schansman
   Yvonne van der Velden
Hartelijk Gefeliciteerd!!

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, 

�

Herfst
Langzaamaan glijdt de zomer de herfst in. Het is zijn tijd. Maar leuk vind ik het 
niet. Ik ontken helemaal niet dat de herfst ook zijn eigen aantrekkelijkheden 
heeft. Om dat aan den lijve te ondergaan trek ik de naburige parken in. Ik ben 
een gezegend mens: aan de ene kant het Vondelpark en het Amsterdamse Bos, 
aan de andere kant het Beatrixpark, het Amstel- en Designpark. ‘t Kan niet op! 
Met de fiets is het een moeiteloos tripje naar het Amsterdamse bos. Ik zet ‘m 
tegen de boom en trek dan de wandelpaadjes in. Ik weersta de verleiding om naar 
de geitenboerderij te gaan. Ik kijk naar de bomen. Ik zie hoe de bladeren van 
kleur beginnen te verschieten. Groen maakt plaats voor goudgeel. Hier en daar 
neem ik de bladeren waar die hun houvast beginnen te verliezen en dwarrelend 
naar de grond gaan. Takken kraken onder mijn voeten. Ik mijmer over dit bos, 
in de crisisjaren van 1930 uit de grond gestampt. 
Van crisis is het maar een klein stapje naar de politiek. Ze hebben met elkaar te 
maken en deze tijd zitten we er dubbel mee opgescheept!
‘Politiek’ is voor mij het verzamelwoord voor alle activiteiten die de deelnemers 
ontplooien om de samenleving een beetje leefbaar te maken en te houden. Maar 
als ik een beetje nauwlettend toekijk vind ik het allemaal niet zo succesvol! Ieder 
kijkt alleen maar naar zijn eigen belang. Het is allemaal ‘ikke, ikke en de rest kan 
stikke’! Oftewel: ‘Ieder voor zich en God voor ons allen’. Makkelijk gezegd als je 
niet meer in God hoeft te geloven.
AOW op 65 of 67? Vreemd of  eigen? Weg met hen die hier niet horen? 
Schaamteloos dikke bonussen in het maatkostuum streepjespak proppen en 
wat er niet in kan wegsluizen naar belastingparadijzen? Salarissen opstrijken die 
nooit zelf  opgemaakt kunnen worden? Het zal ze een rotzorg zijn!
De spaarzame zonnestralen door de gekleurde bladeren, die nog aan hun 
laatste houvast bengelen, vertellen me dat het toch niet de tijd is om de moed 
op te geven. Soms breekt er zelfs in de politiek toch een beetje licht door. Een 
signaaltje dat er toch naar wegen gezocht wordt om de verstarring en de domheid 
een beetje om te buigen.
Ik feliciteer Barack Obama met zijn Nobelprijs. Ik vind hem een verademing, 
een signaal dat het ook anders zou kunnen in de wereld van de machthebbers. 
Ik ben dat Nobelcomité dankbaar dat zij het signaal van die man verstaat en wil 
promoten.
En tegen de mensen die vinden dat het wel leuk is voor hem, maar dat hij 
nog niets gedaan heeft zou ik willen zeggen: “Onderschat het niet”! Politiek 
betekent immers ook: afleren om alleen maar te denken in termen van macht 
en eigenbelang. Politiek is toch immers voor de héle wereld! Die heel kwetsbare 
wereld van ons!
● Harris Brautigam (Wijkkrant van het wijkopbouworgaan ZuidWest)

Kindernevendiensten in december
Zondag 6 december; de officiële verjaardag van Sinterklaas. Maar ook de dag dat 
hij ons land weer gaat verlaten… Een reden om treurig te zijn? Of  juist een blije 
dag omdat je met je nieuwe cadeautjes mag spelen? Kom naar De Duif  en deel 
met ons welk cadeau jij het allermooiste vind! Misschien krijg jij wel een leuk 
spel, dan vind je bij De Duif  vast wel andere kinderen met wie je daarmee kunt 
spelen! Samen sluiten we zo de Sinterklaastijd af  en verleggen wij onze aandacht 
naar het grote Kerstfeest.
Donderdag 24 december is het alweer tijd voor de Kinderkerstviering. De 
grootste en mooiste kinderviering van het jaar! Vorig jaar mochten we rond de 
250 kinderen ontvangen. Francine Plaisier van De Verhalenfabriek vertelt ons 
aan de hand van mooie platen het kerstverhaal. En natuurlijk zingen we met 
elkaar alle bekende kerstliedjes die we maar kunnen verzinnen! Wie dan nog niet 
in kerststemming is…!
We beginnen om 17:00 uur. En na afloop is er drinken en kerstbrood.
Allemaal komen dus. Decembermaand is duif-kinderviering maand!
Laat even weten of  je komt via: kindernevendienst.deduif@xs4all.nl
● Marian van der Meer


