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Aanvang zondagsviering 10:30uur
 17  okt   Maruja Bredie
 24  okt   Jan  Andreae
 31  okt   Frans Gerritsma
   (Amstelkerk)
 7  nov  Diana Vernooij
 14  nov Marina Slot

Kindernevenvieringen
● 7 november ● 5 december 
● 3 januari

Agenda
● Zondag 17 oktober
Lunchgesprek in De Duif - zie 
hoofdartikel en pagina 3.
12:00 tot ongeveer 13:00 uur
Gespreksleidster Marina Slot 
● 1 november Willibrord zondag 
(www.rkkerk.nl)
● 1 en 2 november allerheiligen/
allerzielen ( zie www.beleven.org)

Koorleden gezocht
Ken je mensen die je eens een keer 
mee wilt nemen, ken je iemand die 
dolgraag in een goed koor meezingt 
dat zulke heerlijke muziek ten gehore 
brengt en dat ook nog gratis, want 
geen contributie? 
Neem ze mee en introduceer ze 
in De Duif. 
Om lid te kunnen worden van het 
Duifkoor, doet iemand een stemtest bij 
Henk en Irina en dat geeft de doorslag 
of je mee mag zingen.

● Marina Slot

Het GroeneLicht
Veranderingen
Zondag 3 oktober - Vandaag triggerde Helma mij tijdens haar overweging over 
veranderingen en dat dit vaak gepaard gaat met angst.

Het oude kunnen en durven loslaten is inderdaad eng. Je bent je haar al tijden 
zat, maar ja die weg naar de kapper, je baan... tja, dagelijkse routine, maar 

een verandering? Toch wel eng, je hypotheek, je kinderen enzovoort. Je hebt nu 
toch - ondanks dat de baan je totaal niet meer inspireert - wel je zekerheid. Een 
door sleur geplaagd en ingezakt huwelijk, maar ja, wat dan?

Angst voor het nieuwe. Hoe herkenbaar en goed verwoord door Helma.
In hoeverre durven we die angst onder ogen te komen en die om te zetten in 
bijvoorbeeld nieuwsgierigheid of  vastberadenheid om iets tegen die angst te 
doen en ervoor te gaan!

We gaan nu bijvoorbeeld een geheel nieuw kabinet tegemoet. Ook dat boezemt 
angst in. Tientallen jaren waren we gewend aan vertrouwde zaken zoals een 
multicultureel Nederland en hoe fantastisch dit toch moest zijn, miljarden 
ontwikkelingshulp en geen idee hebben waar dat nu naar toe ging, onze 
doorgeslagen subsidies en Hollandse ambtenarij.
Nu een nieuwe start, dat is angstig. Maar zal het echt zoveel extremer worden 
als voorheen? Zijn de politici die ons toekomstig kabinet betitelen als 
“bruinhemden” ook niet gewoon bang? Bang voor het verliezen van hun macht 
waardoor de onzekerheid toeslaat?

Wees niet angstig, wees niet bang. Blijf  geloven in het goede in een mens en 
blijf  geloven in jezelf. Meelopen met de anderen, uit gewoonte of  om er bij te 
horen, of  ‘omdat we het al jaren zo gewend zijn’ is een verkeerde keuze. 
De Duif  was vandaag karig bezet. Toch werd er een dijk van een dienst neergezet, 
een bevlogen Helma, een spetterend koor, een prachtige solo van Rui. Maar ook 
een Marjan en Bert die een originele kindernevendienst hadden voorbereid, ook 
al was die dan alleen voor hun eigen 3 kinderen. Duiven die allemaal geloven in 
iets, in hunzelf, en niet toegeven aan hun angst op zo’ n moment over een te 
lege Duif.

Zijn jullie, Duiven, ook zo moedig? Moediger dan dat we in eerste instantie 
zouden denken? Dan komen jullie allemaal  vast en zeker op 17 Oktober 
meepraten tijdens onze lunch sessie over de toekomst van de Duif. 

Bang blijven dat de Duif  te vaak te leeg zal zijn, of  vastberaden hier iets aan te 
doen op jouw eigen manier? Laat je horen!

En Helma, dank voor je inspiratie.

● Hans Ernens
17 oktober 12:00-13:00 uur - lunchgesprek: Toekomst maken in De Duif  

Wintertijd & Amstelkerk
Op 31 oktober begint de ‘wintertijd’ weer, Van zaterdag op zondagnacht gaat de 
klok een uur achteruit. 
Nota Bene: op 31 oktober is de viering in de Amstelkerk.
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Lunchconcerten 
in De Duif

 10 oktober 
● Irina Antonova (piano)

 21 november 
● Hagacantare (koor)

 19 december 
● Aad Hoc koor 

Voor het totale concert aanbod zie de 
aankondiging op www.stadsherstel.nl  
Cultuuragenda
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Maandcollecte 2010

Adopteer een vroedvrouw - deel 2
De Duif  steunt met haar maandelijkse collecte in 2010 het project Adopteer 
een Vroedvrouw. Roos Ament, initiatiefneemster van Adopteer een Vroedvrouw, 
gaat regelmatig naar Ethiopië naar de opleiding van  vroedvrouwen. Deze 
zomer was zij  in de maand juni als vrijwilliger om te helpen en om les te geven. 
Zij schrijft over haar ervaringen.

Bij mijn vertrek van Schiphol lijkt de maand die voor me ligt toch ineens 
wel erg lang en als ik mijn jongste dochter zo zie huilen begin ik zelf  ook. 

Tegen de tijd dat ik door het detectiepoortje loop en mijn slippers, broekriem 
en horloge weer van de lopende band heb gepakt, stromen de tranen pas echt. 
Het groepje marechaussees dat bij het beeldscherm en rond een pilaar de wacht 
houdt kijkt verbaasd toe. “Wat ga je dan ook doen”, zie ik ze denken, en zelf  
denk ik op dat moment hetzelfde.

Wanneer ik na een maand weer op Schiphol land en richting de bagageband in 
de aankomsthal loop ben ik vreemd genoeg niet eens een ander mens maar nog 
steeds mezelf. Maar ik voel me lichter, stoerder, en gek genoeg vrolijker. Met een 
hart vol herinneringen en een hoofd vol besef  dat de wereld daar zo goed bij me 
past. De mensen, het eenvoudigere leven, de dag  kunnen beginnen met even 
zitten, praten en lachen. De tijd hebben voor elkaar. Het woord hectisch is daar 
nog niet uitgevonden en aan multi tasken doet niemand.

Ik ga eerst een week naar Wolisso om kennis te maken met de vier studenten 
die voor hun opleiding gesponsord worden door mijn Stichting “Adopteer een 
vroedvrouw”: Mulatu, Kuri, Mekdes en Girma. Het is een heel bijzondere 
ontmoeting en met Girma ga ik op een zaterdagochtend mee naar huis om koffie 
te drinken bij zijn ouders. In St. Luke’s Hospital breng ik weer vele avonden door 
op de verloskamers, ook als voorbereiding op mijn werk daarna in Mota. Aan de 
2e jaars studenten geef  ik een les over liggingafwijkingen en aan de 3e jaars een 
praktijkles over beademing van pasgeborenen. Het verblijf  bij de zusters, is net 
als vorig jaar, heel plezierig.

Daarna naar Mota, een plattelandsziekenhuis voor een gebied van 1 miljoen 
mensen. Samen met Hans Doornbos, een gynaecoloog uit Zaandam, ga ik 
daar als vrijwilliger heen voor de Stichting “Ethiopië bevalt”. Samen met de 
Australische Barbara May Foundation zetten zij zich in voor het verbeteren van 
verloskundige zorg op het platteland, inclusief  het verrichten van spoedeisende 
operaties.
Ondanks de bijna middeleeuwse situatie: vaak geen licht, geen stromend water 
en zo verschrikkelijk vies, voelen we ons daar heel snel thuis. Het tien jaar oude 
ziekenhuis heeft een hele prettige opzet van lage gebouwen waar je ook buitenom 
kunt lopen. De ramen staan de hele dag open, de wind waait er lekker doorheen. 
Als we daar zo rondlopen is het net alsof  we er al jaren zijn, terwijl de meeste 
mensen daar echt nog nooit een blanke gezien hebben. We gaan voor onze 
koffie gewoon naar de open kantine met het rieten dak en verbazen ons al snel 
nergens meer over. We werken hard, op de verloskamers en de operatiekamer en 
zijn ontzettend blij als de eerste spoedkeizersnede en de eerste bloedtransfusie 
goed verlopen. Het is eigenlijk een soort oorlogschirurgie wat we daar bedrijven. 
Soms moet iemand de OK lamp gedurende de hele operatie vasthouden om te 
voorkomen dat ie op het hoofd van Dr. Hans valt. Van een klusjesman heeft nog 
niemand ooit gehoord. 

Als ik in beelden denk zie ik een eindeloze stroom moeders en baby’s, de 
wachtende familie buiten op de stenen banken, de paard en wagens die als taxi 
fungeren en de pas bevallen vrouwen ophalen, als ze daar tenminste geld voor 
hebben. Ik zie haar mooiste feestjurk waar ze in binnen kwam, druipend van 

Verjaardagen
13 okt Alet Aalders
14 okt Jose Schets
17 okt Brechtje Moerkamp
20 okt Elise Man
23 okt Dorien Eldering
24 okt Marian van der Meer
29 okt Suzan Smithuis
 9 nov Hanneke de Groote
           Vincent Kemper
10 nov Joyce Woudenberg
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,  
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
2010 - Stichting Adopteer een vroed-
vrouw, bijdragen aan het terugdringen 
van de moedersterfte door middel van 
een praktische aanpak. 
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Lunchgesprek
Op 17 oktober aanstaande over de Duif  en haar toekomst

In de periode voor de zomer maakten wij ons wat zorgen over het 
bezoekersaantal van de Duif, het werd minder en veel bekende gezichten 

zagen we niet terug. Ook de bezetting van het koor is niet zo groot meer als het 
was. De zomerdiensten leverden weer aardig wat bezoekers op, zeker omdat de 
PR goed zat, emails, flyers en weer in de colums van progressieve kerksites. En 
mooie diensten uiteraard met veel interactie en beweging.

Dat willen we doorzetten in de toekomst, we willen goed aan de weg timmeren, 
ook ons koor in het zonnetje zetten, want ook al zijn we klein in getal, het geluid 
is prachtig. We zijn zelfs gevraagd om op zondagmiddag 10 oktober met koor, 
dirigent en pianiste op te treden in de 1e Roze Viering van Westfriesland.
Maar wellicht zijn er in de gemeenschap andere ideeën, gedachten. De 
voorgangers hebben op hun halfjaarlijkse werkdag op 2 oktober weer mooie 
plannen gemaakt voor diensten met een muzikaal thema, kindernevendiensten en 
voor de adventserie en kerstnachtdienst.
Maar op zondag mag er best wat volk bij. Ken je mensen die je eens mee wilt 
nemen. Doe het, neem ze mee, want we hoeven ons lang niet te schamen voor 
de kwaliteit van de vieringen, de muziek en wij zijn een gastvrije gemeenschap 
waar ieder welkom is.

In het lunchgesprek komende zondag willen we verder praten met ieder die 
zich betrokken voelt bij de Duif  hoe wij meer mensen naar ons mooie huis 
van God en mensen kunnen trekken. Hoe we verder gaan met elkaar en met de 
gemeenschap. Even pas op de plaats en praten en nadenken over de Duif, die 
ons allen na aan het hart ligt. Neem een broodje mee en misschien wat meer voor 
diegene die het vergeten is en voor koffie en thee wordt uiteraard gezorgd. 
Ik mag het lunchgesprek weer leiden en ik hoop op een grote opkomst. Reken 
op een ruim uur van 12.00u- 13.00u.  
● Marina Slot

Lied van Rui
Op zondag 3 oktober verzorgde Rui 
een gezongen intermezzo na de over-
weging van Helma. Hieronder de tekst 
van het lied. 
Bubuy bulan - volksliedje uit Bandung 
in een Soendanees dialect
 

Bubuy bulan
Bubuy bulan sangray bentang
Panon poe
Panon poe disasate
 
Unggal bulan, unghal bulan
Unggal bulan adbi teang
 
Unggal poe, unggal poe
Unggal poe oge hade
 
Situ Cibury
Laukna hese dipancing
Nyeredet hate
Ningali ngeplak caina
 
Duh eta saha nu ngalangkung
unggal enjing
Nyeredet hate
Ningali sorot socana

 
Het verhaal achter dit lied is ongeveer 
als volgt:
Het verlangen van de zoon naar zijn vader / 
die is weggegaan om in de oorlog te vechten / 
Die zoon die maandenlang iedere nacht / aan 
het meer zit te wachten / en naar de maan zit 
te staren. / Tot hij op een nacht iemand naar 
hem toe ziet lopen. / En zijn hart begon te 
trillen toen hij weer de ogen van zijn vader zag.
●Hans Ernens

Desmond Tutu ging je voor
Aartsbisschop Desmond Tutu en hon-
derden mensen die solidair zijn met 
de politieke gevangenen in Myanmar 
gingen je al voor. Zij gingen op de 
foto voor de meer dan tweeduizend 
politieke gevangenen die vastzitten 
omdat zij kritiek leverden op het 
huidige regime in Myanmar. Amnesty 
voert deze actie in verschillende 
landen. Alle foto’s die in het fotoalbum 
zijnn verzameld worden tijdens een 
bijeenkomst in Brussel (Asia Europe 
Summit Meeting) aangeboden aan de 
politieke leiders van Azië en Europa. 
Steek ook je hand uit naar Myanmar!  
Kijk hoe je jouw foto kunt toevoegen op
http://www.amnesty.nl/in_actie_vervolg/
myanmar_hand

het bloed onder het bed hangen na de zware bevalling. Ik zie de echtgenoot 
dagenlang  trouw op een klein krukje naast het bed van zijn doodzieke vrouw 
zitten. Ik zie de oude vader ’s nachts op de harde grond liggen slapen naast het 
bed van zijn dochter. Ik zie Dr. Hans weer opereren als de wond niet wil stoppen 
met bloeden. Ik zie het knikje van de OK verpleegkundige, waarmee ze bedoelt 
dat de dode baby in de afvalemmer mag. Ik zie de koortsige moeder die door de 
malaria een vroeggeboorte heeft gehad, het dode baby’tje in een kartonnen doos 
onder de arm van de vader. 

Maar tussen deze verdrietige gebeurtenissen door was er ook veel blijdschap. 
Een ander soort blijdschap dan bij ons. Bij de geboorte van een baby zijn de 
mensen daar niet zo uitbundig want een nieuwe baby betekent vooral meer zorg. 
Weer een mond erbij om te voeden. 
Maar elk van de bijna 50 bevallingen waar ik bij was, bij mocht zijn, is een verhaal 
op zich en een aantal van deze verhalen zal in de komende tijd op de website 
verschijnen.

Voor mij was het een hele mooie combinatie van het werk voor de Stichting 
Adopteer een Vroedvrouw en het echte praktische, verloskundige werk. Want 
meer vroedvrouwen opleiden is heel erg belangrijk maar wereldwijd heeft 15% 
van alle barenden spoedeisende verloskundige hulp nodig. En die moet er dan 
wel zijn. En in Mota is dat nu gelukkig zo!

●Roos Ament
Het eerrste deel van dit artikel verscheen in HGL maart 2010
Roos Ament heeft aangeboden om een keer te komen vertellen over haar project Adopteer een 
vroedvrouw. Goed idee? Reacties richten aan Diana Vernooij
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Vergadering van Aangeslotenen - 5 september 2010

Kort verslag
De opkomst tijdens de laatste Vergadering van Aaangeslotenen (VA) was 
goed te noemen: 26 aangeslotenen (presentielijst is per abuis niet rond gegaan) 
namen de moeite om ‘na te blijven’ na de dienst voor overleg. De vergadering 
vond noodgedwongen in ’t Hemeltje plaats. Helaas konden daardoor een 3-tal 
Duiven niet deelnemen, omdat de trap voor hen te stijl is. 

Tijdens een vorige vergadering is gezegd dat een VA tegenwoordig zeer een-
zijdig is. Hedwig benadrukt dat het niet anders kan dan dat er mededelingen 

worden gedaan. Nadrukkelijk is het echter óók de bedoeling dat in deze VA 
overleg plaatsvindt. In de uitnodiging voor vandaag is al gemeld dat 17 okltober 
een lunchgesprek plaatsvindt. Dit gesprek is bij uitstek bedoeld om met elkaar 
ideeën uit te wisselen. De exacte invulling volgt (zie ook pagina 3 van dit HGL).
Tijdens de VA werden de volgende mededelingen gedaan:
• Open Monumentenweekend Hortense onthult dat het thema dit jaar is: 
“Smaak van de 19de eeuw” Dit jaar verzorgen wij alleen de zondag, Stadsherstel 
de zaterdag. 15 Vrijwilligers meldden zich al, maar meer hulp is  welkom. 
• Wekelijkse inrichting kerk Het bestuur vraagt er de aandacht voor dat 
de meesten van ons wekelijks in een gespreid bedje belanden, maar dat het 
klaarzetten van de stoelen en andere materialen altijd door dezelfden wordt 
verzorgd. Wie kan is van harte uitgenodigd ook eens een handje te helpen. 
• Oproep extra bestuurslid Het huidig bestuur bestaat nu uit 6 leden, vorig jaar 
waren het er nog 7. Wanneer komend jaar een bestuurslid zou stoppen steunt het 
bestuur op een wel heel zwakke basis van 5 leden. Een extra bestuurslid nu zou 
de taken van de anderen ook wat verlichten.
• Financiën Ineke zette enkele kengetallen per week op een rij, zie het kader 
in de kolom links. Kern van Ineke’s boodschap is: jaarlijks bleven wij door een 
onverwachte meevaller uit de diep-rode cijfers. Daarop mogen we niet blijven 
rekenen. Het kost steeds meer creativiteit om de eindjes aan elkaar te knopen. 
Na deze mededelingen spraken we kort met elkaar over:
• Zorgwekkend Er waren maar 23 mensen in de kerk, is De Duif  een aflopende 
zaak? Conclusies: 1. Dit is niet alleen de zorg van het bestuur, maar van alle 
Duiven. 2. De gemiddelde leeftijd loopt op. We moeten dat niet ontkennen, 
maar onderkennen.
• Zorg voor elkaar. Hortense, Yvonne en Thea zorgen uitstekend voor het 
contact met zieke of  om andere reden afwezige Duiven. Om dit optimaal te 
houden is het belangrijk dat wij allemaal alert zijn en onze kennis met hen drieën 
delen als bekend is dat iemand om welke reden dan ook langer afwezig is.
•  Stoelopstelling in de kerk: Tijdens de Zomerserie is gekozen voor een meer 
intieme opstelling van de stoelen. Dit kon ook makkelijker, omdat het koor met 
reces was. Stemmen gaan op om de opstelling blijvend te veranderen. Algemeen 
geluid tijdens de VA is dat de nieuwe opstelling goed bevalt. Het is close, maar niet 
klef. We hoeven niet bij elkaar op schoot, maar door meer een kring te vormen 
rond het altaar wordt de intimiteit vergroot. Uiteraard wordt de opstelling alleen 
aangepast in overleg met en aandacht voor het koor. Ook moet er aandacht zijn 
voor een goed middenpad voor de dienst van de tafel.
• Zomerserie De Zomerserie is met veel enthousiasme ontvangen. Een waar 
compliment naar de voorgangers toe! We mogen trots zijn op wat wij als Duif  
neerzetten. Buitenstaanders zijn vaak zeer onder de indruk van hoe wij het hier 
met elkaar doen. Naast alle zorgelijke zaken mogen we ons hier ook wel eens 
van bewust zijn!
Na nog een korte ronde langs de aanwezigen sloten we af  met de constatering 
dat voordeel van een VA in het Hemeltje is dat iedereen beter te verstaan is. 
Het nodigt ook uit tot overleg. Het bestuur beraadt zich er nog op of  een 
volgende VA weer in ’t Hemeltje zal plaatsvinden of  toch weer gewoon beneden, 
zodat iedereen erbij kan zijn. 
● Ineke Pruissen

Financiële kerncijfers 
Inkomsten    Uitgaven

Collectes   180 Huur 450
Donaties per akte 175 Overig 200
Overige donaties 120 
Rente, dividend 90
Wekelijks tekort 85
Totaal   650  650

Beeld Jos Brink onthuld

Maandag 30 augustus jl. is er in 
Tuindorp Vreewijk - Rotterdam - een 
beeld van Jos Brink onthuld. Het was 
een initiatief van de bewoners. André 
van Duin en Frank Sanders verrichtten 
de onthulling. Ik was er bij en maakte 
er (met veel moeite) dit plaatje. 
● Harris

Laten we van liefde zingen
Binnenkort verschijnt een nieuw boek 
over Jos Brink met zijn mooiste teksten 
en preken. Dit persoonlijke boekje 
werd samengesteld door Alet Aalders 
en het bevat teksten (uit HGL) en pre-
ken gehouden in De Duif over het the-
ma liefde. Ook is een tekst opgenomen 
over de basisgemeente De Duif. Het 
boekje bevat columns, liedjes en pre-
ken van Jos rond het thema liefde. 
Soms heel persoonlijke teksten die 
proberen om het verhaal zodanig te 
vertellen dat er mogelijk nieuw inzicht 
en doorzicht ontstaat. Het is bestemd 
voor iedereen die zoekt naar inspire-
rende woorden vol warmte, vriend-
schap en liefde. Over zijn engagement 
als predikant schreef Jos: ‘Samen in 
de Duif luisteren, zingen, bidden en stil 
zijn betekent blij zijn met onze kleine 
wereld aan de Prinsengracht. Maar 
als we dat eerlijk en oprecht voelen, 
leggen we tegelijkertijd lijnen uit naar 
buiten. Jezus van Nazareth ging ook 
grenzen over. Ik kan goed luisteren. 
Maar wil best zo af en toe praten, als 
dat tenminste van me gevraagd wordt.’
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Werkgroep Kerk & Ambt 
N-Holland stopt
Na beraad binnen de voorbereidings-
groep en een kleine groep van de Do-
minicaanse parochie in de Goorn, heb-
ben wij besloten geen bijeenkomsten 
meer te organiseren rond de notitie 
van de Dominicanen Kerk en Ambt. 
Het enthousiasme van 10 -11-2007 lijkt 
geheel verdwenen. De voorbereidin-
gen vergden zoveel energie en de res-
pons was zo klein dat het geen zin 
heeft verder te gaan. Oproepen met 
ons mee te denken bleven onbeant-
woord. Een zekere teleurstelling kun-
nen wij niet onderdrukken. Wij dachten 
dat een uitnodiging naar activiteiten, 
zoals die in de Goorn dit voorjaar, eni-
ge respons zou geven. Buiten de voor-
bereidingsgroep was er slechts één 
reactie. Wij begrijpen het wel: U heeft 
het allemaal druk en wellicht vragen wij 
ons allemaal af of het wel zin heeft. 
Er zijn meer activiteiten die interessant 
zijn. Enkele websites waar eventuele
geïnteresseerden ideeën voor bijeen-
komsten kunnen vinden: stichtingleve-
dekerk.nl, die een marktplaatsopen-
kerk.nl in Utrecht organiseert; de 
marienburgvereniging.nl die op 
16 oktober haar congres organiseert; 
rk-kerkplein.org, die interessante lezin-
gen en columns publiceert; bezieldver-
band.nl, een verband voorlopig alleen 
in Utrecht e.o. die wellicht naar andere 
delen van het land uitgebreid zou kun-
nen worden; dionysiusgroep.nl, die 
vele ideeën doorgeeft op haar website 
gideonsbende.nl, waar mensen oproe-
pen van velerlei aard kunnen doen, 
van congressen, demonstraties, via 
lezingen tot concrete hulpvragen (cha-
ritas). Wellicht vergeten wij er nog 
meer. Geef ze aan elkaar door. 
In Noord-Holland lijkt het erop dat het 
probleem om parochies met elkaar te 
laten samenwerken een historisch-
sociologische achtergrond heeft. De 
kerkelijke overheid lijkt hier behendig 
misbruik van te maken. Financiën en 
sluiting van kerken hebben 58 parochie-
besturen uit het vroegere dekenaat 
Alkmaar elkaar in een groep doen vin-
den. Wij zijn benieuwd naar resultaten.
Wij wensen U veel sterkte bij verdere 
werkzaamheden en wellicht treffen wij 
elkaar elders.
Met vriendelijke groet, mede namens 
de voorbereidingsgroep,
● Cor Smits

Agenda     
- Lieddag Leerhuis en Liturgie: 16 oktober 2010 om aanvang: 10:30 uur in de 
Dominicuskerk, Amsterdam. Lieddag onder leiding van Tom Löwenthal, met 
Henri Heuvelmans aan de piano en met inleidingen van Kees Kok. Het thema 
wordt later bekendgemaakt. 
Aanvang 10.30 uur; pauze 12.30-13.30 uur en 15.30-16.00 uur. Circa 16.00 uur: 
afsluitende vesper. Toegang € 20,- inclusief  programma met koorpartijen, koffie en thee. 
Aanmelden vooraf  noodzakelijk via kruisheer@leerhuisenliturgie.nl

- ZINVOL is een 2-wekelijks periodiek met zinvolle artikelen, stellingen en opinies 
over religie en politiek, vredesvraagstukken, ontwikkelingen binnen de kerk 
volgt en daarover schrijft. Elk jaar organiseert zij een VOLZIN-studiemiddag met 
interessante lezingen en workshops. Op zaterdag 6 november is de eerstkomende 
VOLZIN-lezing; locatie: Dominicuskerk Amsterdam.  De muzikale omlijsting wordt 
verzorgd door het concertkoor van Nieuw LiedFonds. 

- Het Mozeshuis organiseert een bijzondere themadag “De van Rumi/de 
noodzaak over ik en wij”. Het wordt georganiseerd samen met: La Verna, 
het IKON-pastoraat en het Ignatiushuis. Deze themadag is bedoeld ter 
inspiratie voor mensen met interesse in religieuze en filosofische denkers uit 
verschillende (wereld)godsdiensten en levensbeschouwelijke tradities. In het 
huidige maatschappelijke klimaat gedijt het individu. Het ‘wij’ van gemeenschap, 
solidariteit en een respectvolle omgang met elkaar is minder vanzelfsprekend. 
Toch zijn veel mensen op zoek naar een verbinding tussen ik en wij. Ze steken 
hun licht op bij de diverse culturele en levensbeschouwelijke tradities waaraan 
ons land rijk is, om hun denken en handelen te voeden. Of  om tot een nieuwe 
vorm van wij te komen die de eigen grenzen te buiten en te boven gaat. Voor 
hen is deze weg niet alleen een uitdaging maar ook een levensnoodzaak. Aan 
de hand van een aantal multiculturele televisieseries laten we ons aanraken 
door de worsteling en hoop van mensen op zoek naar verbondenheid door de 
verschillen heen. We kijken als het ware in de spiegel: waar zijn wij? En we laten 
ons inspireren door het grensoverschrijdende en ontregelende gedachtegoed van 
de Perzische dichter en Soefi-leraar Mevlana Rumi (13e eeuw) die zijn plek vond 
in Konya in Turkije. Zijn spiritualiteit laat zich omschrijven als een verankerd 
zijn in jezelf  en daarin afgestemd op het goddelijke, `èn tegelijkertijd helemaal 
openstaan voor de wereld. Medewerking van oa. : Fieke Klaver, Chris Elzinga 
en Abdulwahid van Bommel. Hij is imam en geeft tal van lezingen over de 
islam en is cyber-imam op de website maroc.nl. Enkele jaren geleden is hij mee 
voorgegaan in en Duif-viering. 
Zaterdag 30 oktober 10.00-16.30 uur. Locatie: Mozeshuis en Mozes &Aäronkerk, 
Amsterdam. aanmeld-info@mozeshuis.nl Telefoon: 020 622 13 05

Wonder boven wonder
Onder deze titel is op 1 oktober een imposante tentoonstelling van start 
gegaan in het Bijbels Museum (Herengr.) in Amsterdam. Het omvat een 
serie schilderingen, gemaakt door mensen met een verstandelijke handicap, 
gebaseerd op Bijbelverhalen.. De bijbelverhalen zijn vaak op heel persoonlijke, 
fantasierijke en creatieve wijze weergegeven. Deze kunstvorm wordt ook wel 
outsider-art genoemd. Kunstzinnig is het zeker, soms met een tikje humor! 
Ook voor kinderen is speciale aandacht met daarbij voorlees-kinderverhalen (7 
stuks). De schilderingen zijn te koop en de opbrengst wordt gebruikt om weer 
nieuwe stukken te maken, materiaal te kopen en voor professionele begeleiding. 
NCRV-televisie zond een 5-delige mini-documentaire uit, waarbij twee 
kunstenaars Monique en Stijn werden gevolgd bij de voorbereidingen van de 
tentoonstelling. Er zijn (georganiseerde) rondleidingen olv. een museumdocent; 
elke zondagmiddag is er aan zg. instap-rondleiding, waarbij je zonder aanmelding 
kun aanhaken (14.00 uur).  Van harte aanbevolen!                 
●Rob Gijbels  
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Zondag 10 oktober 2010

12:00 uur  Lunchconcert De Duif  

Liederen van 
Rachmaninov

 Op de piano Irina Antonova
Sopraan Natalija Yakovleva



14:00 uur  Noorderkerk Hoorn
Kleine Noord 30 - 1621 JG Hoorn 

Roze oecumenische 
kerkviering

De eerste Roze Oecumenische Viering wordt 
georganiseerd door Raad van Kerken en de 

voorbereidingsgroep.

Voorgangers:

ds. Mataheru (PKN)
diaken van Driel (RK)

drs. Marina C. Slot 

Muzikale omlijsting 
door het koor van De Duif

Deze viering is voor iedereen:
familie, vrienden en kennissen zijn welkom

Na afloop is er gelegenheid voor koffie en thee

http://www.oudhoorn.nl/kerken/noorderkerk

Schoolklas
Het is al heel lang geleden dat ik na een stormachtige kleu-
terklasperiode mijn onderwijsloopbaan voortzette bij de 
vroeger zo genoemde Lagere School. Terugdenkend aan 
die periode, die zich voor het grootste gedeelte voor de 
oorlog afspeelde, komen weinig schokkende beelden in mijn 
herinneringen boven. Behalve dan die schokkende Meidagen 
van 1940, verliep eigenlijk alles zonder grote schokken.
Een rimpelloos schoolbestaan bepaalde mijn jonge dagen. 
Om kwart voor negen op mijn step naar school. 9 Uur in de 
klas, en dan met de onderbreking van het speelkwartier tot 
12 uur aan de bak. Op het stepje weer naar huis voor de 
middagboterham, en om 2 uur terug in de banken tot 4 uur. 
Soms huiswerk maken, anders buiten spelen, avondeten en 
-gebedje en op tijd naar bed.
Ook de klas - alleen maar jongens, want het was een 
jongensschool - vertoonde het beeld van een rustige binnen-
vijver. Geen stormen, geen hoge golven en geen schuimkop-
pen. Zo was onze klas. Keurige jongens allemaal uit dezelfde 
keurige buurt. Kinderen die een keurige opvoeding kregen. 
Alles met het mooie handje, met twee woorden spreken, niet 
jokken. En toch niet saai! Ach, af en toe viel er wel eens een 
steen in de vijver, maar het werd nooit een ramp.
Tot die keer dat er een nieuw jongetje in de klas kwam, die 
een beetje anders leek. Hij deed een beetje schichtig, had 
een gek brilletje. Tenminste, dat vonden wij. Hij kon ook niet 
zo goed gymen en werd bij het handballen altijd meteen 
afgegooid. En hij sprak een beetje anders dan wij in onze 
nette buurt gewend waren. 
Uit welke hoek is mij ontschoten, maar er kwam een geruch-
tenstroom op gang: ‘kijk uit, het is een stiekemerd! Pas op 
je spullen! Hij stinkt’. En al dit gesmiespel liep meer en meer 
uit op pesterijtjes en groffe treiterijen. Zijn schooltas werd op 
de speelplaats in een plas leeggegooid, er werden briefjes 
op zijn rug geplakt met weinig verheffende teksten. Binnen 
de kortste keren was ons nieuwe klasgenootje de speelbal 
van allerlei hatelijkheden die we maar konden bedenken. 
Schichtig sloop hij door de school, vermeed elk contact. Tot-
dat de bom barstte. Na de zoveelste pesterij stormde hij op 
zijn grootste kwelgeest af, sloeg als een windmolen met wie-
kende armen hem een bloedneus, trapte naar alle kanten, hij 
greep anderen aan met onverwachte kracht en koelde zijn 
onderdrukte woede op ieder die in zijn buurt kwam. Totdat 
onze meester met rustige kracht hem omklemde en belette 
verdere vernielingen en verwondingen aan te richten.
De klas zag dit gebaar gerustgesteld aan en ging er voor 
zitten om toe te zien dat deze vreemde vandaal zijn gerechte 
straf zou krijgen.
Maar het ging niet zoals wij dachten dat het zou gaan. Mees-
ter liet de jongen, die totaal over zijn toeren was bij de con-
ciërge een glas water halen. En toen de knul weg was zei hij: 
“Hebben jullie nu je zin? Heeft iemand van jullie de moeite 
genomen om hem beter te leren kennen? De eerste de beste 
die het nog waagt om hem een strobreed in de weg te leggen 
krijgt met mij te doen!”
Soms denk ik dat mijn terugdenken aan het verre verleden 
iets met het ouder worden te maken heeft. Maar soms zijn er 
situaties, dat ik vind dat ons Nederland net op zo’n domme 
schoolklas lijkt! 
● Harris


