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  31 jan   Marina Slot
  7 febr  gastvoorganger Jan Andreae
 14 febr  Maruja Bredie
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 28 febr Frans Gerritsma
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Nelleke Perquin overleden
Veel te vroeg en veel te jong overleed 
op zaterdag 26 december Nelleke 
Perquin. Nelleke heeft jarenlang in het 
koor van De Duif gezongen.
De afgelopen 3 jaar leverde Nelleke 
een gevecht tegen eerst MDS en later 
acute leukemie. Aan haar strijd kwam 
op tweede Kerstdag een einde. Nelleke 
is om 16:50 uur rustig ingeslapen op 
de Intensive Care afdeling in het AMC 
in het bijzijn van haar zusje Carry, 
zwager Arthur en haar neefjes William 
en Patrick.
In een mooie viering namen wij op 
31 december in haar vertrouwde Duif 
afscheid van Nelleke.

Groet uit Veenendaal
Alle duiven een goed en gezond 2010. 
Hierbij willen wij zeggen, zoals jullie 
dat ook al gemerkt hebben, dat wij niet 
regelmatig meer naar de Duif komen. 
Het wordt voor iedere zondag te 
begrotelijk. Buiten de files die we ook 
op zondag tegenwoordig meemaken. 
Wel willen we graag als gast zo af en 
toe komen. Hartelijke groeten.
●Erik en Els, uit Veenendaal

Het GroeneLicht
Wegens succes gesloten
We kunnen het onszelf  in tijden van economische crisis wellicht moeilijk 
voorstellen dat sommige initiatieven ook aan hun succes ten onder kunnen gaan. 
En niet alleen vanwege algehele malaise.

De laatste tijd bespeur ik onder een aantal Duiven een vrees dat er een tijd zal 
komen waarin de Duifgemeenschap niet meer zal bestaan, hij niet meer kan 

betekenen wat het nu betekent voor veel mensen 
Dit is aan de ene kant positief  omdat er een warm gevoel uit spreekt dat veel 
mensen bij de Duif  hebben. Aan de andere kant zit er misschien ook een gevaar 
aan omdat de vrees juist in zo’n geval bewaarheid dreigt te worden. Bijvoorbeeld, 
juist als ik bang ben om aan de griep ten prooi te vallen krijg ik het wellicht eerder 
dan wanneer ik hier niet zo mee bezig ben. In het algemeen kunnen we zeggen 
dat een positieve schwung meer positieve dingen tot stand brengt.  
Ik denk dat we trotst kunnen en moeten zijn wat er in de Duif  elke week wordt 
neergezet. En, ook al hebben veel Duiven niet zoveel met Reformatie, denk ik 
hierbij aan Maarten Luther, die zei: als ik wist dat de wereld er morgen niet meer 
zou zijn dan plantte ik vandaag nog een boom. Dit ongebreidelde positivisme 
hebben we nodig om überhaupt een leefbare wereld te creëren.
Aan de andere kant leeft er bij mij ook wel een puntje van zorg. Dit puntje heeft 
betrekking op openheid; hoe open we werkelijk zijn voor de buitenwereld. Ik zie 
het gevaar dat we als Duif  teveel naar binnen gekeerd zijn. Zijn we bezig een 
‘openbare’ kerk te zijn waar iedereen welkom is, zijn bijdrage èn inspraak mag 
hebben, of  vinden we het belangrijker om vooral ons eigen feestje te vieren?
Terwijl ik dit zo schrijf  realiseer ik me dat ik mijn eigen positieve toon ook 
wat dreig te verliezen. Dat is niet de strekking die ik graag aan mijn verhaal wil 
geven. Enerzijds geloof  ik erg in wat we in de Duif  aan het doen zijn, daar 
zit een kracht in. Anderzijds gaat het er misschien ook om dat we onszelf  
niet tè belangrijk vinden. Misschien, als we willen dat er in 2110 nog steeds 
een oecumenische basisgemeente huist in de Duif  - en waarom zou dat niet 
kunnen - zou het wellicht ook goed zijn als de organisatiestructuur van de Duif  
wat meer openheid crëert. 
Dit wilde ik u graag meegeven aan het begin van het nieuwe jaar, een nieuwe 
ronde met nieuwe kansen. Ik zou zeggen: wees voorzichtig in wat je vreest, 
want... je kunt het krijgen!
●Sem van de Pol

Voorstel maandcollecte jaardoel - 1
Jonge kinderen in onderwijs in binnen-
land meer kansen door Leri for Life 
Het is een feit dat jonge kinderen in het binnenland van Suriname veelal met 

een achterstand hun schoolloopbaan beginnen. Dit blijkt uit het percentage 
zittenblijvers in de eerste klas van de lagere school dat ongeveer 50% bedraagt en 
twee keer zo hoog als het landelijke gemiddelde. Ongeveer 86% van de kinderen 
maakt de lagere school af, maar slechts 1,2 % doet dit voor hun 12e jaar.  
Deze achterstand is moeilijk in te lopen en heeft als gevolg dat vele leerlingen 
voortijdig de school verlaten en dan geen geschikte maatschappelijke positie 
kunnen verwerven.
Het Leri For Life (LFL) voorschoolse educatieprogramma wordt daarom als 
pilot in zes dorpen van het binnenland geïntroduceerd.  

Berichten uit de Oecumenische basisgemeente De Duif ● Verschijnt 11 maal per jaar ● Redactieadres: Utrechtsedwarsstraat 7, 1017 WB  Amsterdam ● deduif@xs4all.nl ● www.deduif.nu ● ) 06 45949624

En verder in dit nummer: Voorstel maandcollecte 1, 2 en 6 | Kandidaatvoorgangers 
over hun kandidatuur 3, 4 | Gemeenschap om vrij te zijn; jaar- en paasthema’s 5 | 

Lunchconcert 
in De Duif

Seizoen 2009-2010
 21 februari 
● Patrick Hopper en Johan Hollebeek  
 (orgel en trompet)

Lees verder op pagina 2 ►



Verjaardagen
25 jan  Jeroen Moerkamp
28 jan  Yaël van der Marck
  3 febr Maxime Vos
  8 febr Phil Jackson
12 febr Arjan Vader
16 febr Marina Slot
21 febr Frans Gerritsma
Hartelijk Gefeliciteerd!

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, 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 - Capãu 
Bonito in Brazilië
2007 - Opvang Aidsbabies en -wezen door de 
Witte Zusters, Tanzania
2006 - Stichting Dark & Light
2005 - Terre des Hommes. 
In voorgaande jaren verleende De Duif steun 
aan oa.: Amnesty international, Witte Jassen, 
Switzar jeugdwerk.

Jaardoel - Vervolg van pagina 1 ► Het doel van het project is om de voorschoolse 
ontwikkeling bij jonge kansarme kinderen tussen 3 en 6 jaar te stimuleren 
voor meer schoolsucces in het basisonderwijs teneinde deze jongeren een 
goede basis voor het maatschappelijk functioneren te kunnen geven.
De bewoners in de dorpen, vaak met weinig opleiding worden getraind om 
hun eigen kinderen op een goede manier te stimuleren in hun ontwikkeling. 
Deze mensen hebben vaak zelf  nauwelijks de juiste pedagogische 
ondersteuning gehad, toen zij zelf  klein waren. Zij hebben daardoor vaak 
geen kennis en eigen ervaring om hun kinderen te stimuleren.
Door Leri for Life programma’s wordt dit nu wel mogelijk. Door Leri for 
Life leren de dorpsbewoners hun eigen kinderen beter te leren  door ze 
al vroeg pedagogisch te begeleiden. Het programma is gebaseerd op het 
voorschoolse leerprogramma genaamd Piramide dat door Citogroep/Jef  van 
Kuyk in Arnhem ontwikkeld is. Het is een Nederlands programma dat in het 
binnenland van Suriname, aangepast aan de Surinaamse situatie, uitgevoerd 
wordt. Jaarlijks zetten verschillende vrijwilligers van Nederland zich in om 
voor enkele weken ter plaatse mee te helpen. De resultaten zijn positief. Het 
blijkt dat kleine kinderen door dit programma veel beter het Nederlands 
kunnen spreken, beter voorbereid zijn op lezen, schrijven, rekenen en taal. 
Iets wat vóór het programma niet gebeurde.
Met de donaties wordt kindermateriaal aangeschaft of  zelf  ontwikkeld, dat 
aansluit bij het Piramide programma. Het is mogelijk een dorp te adopteren 
door voor een bepaalde periode kindmateriaal te organiseren.
Info www..leriforlife.net - Als u wilt doneren kunt u dit doen door te 
storten op: postgiro 33 83 872 t.n.v. Leri for Life te Purmerend. Kamer van 
Koophandelnr. 37 13 25 20. 
● Freek van der Marck

Voorstel maandcollecte jaardoel - 2

Studiefonds Plus
Studiefonds Plus helpt jonge mensen die tussen wal en schip vallen 

wat betreft hun studiefinanciering. Het gaat om mensen in moeilijke 
omstandigheden. Studiefonds Plus geeft hen een kans op een maatschappelijk 
perspectief ’. Het Studiefonds Plus is een particulier initiatief  dat zich ten 
doel stelt om jongeren in een moeilijke omstandigheid te ondersteunen bij 
het vormgeven van hun toekomstplannen. 
Het fonds wil jonge mensen ondersteunen om een studie te kunnen volgen 
die zij via de normale route nooit hadden kunnen volgen. Zodat hen op deze 
manier een kans wordt geboden om te participeren in de samenleving. 
Dit kan verschillende vormen aannemen. Sommige jongeren worden 
ondersteund om een positie in de Nederlandse samenleving te verwerven, 
anderen volgen in Nederland een studie waar ze tegen de tijd dat ze Nederland 
moeten verlaten, in het land van herkomst, mee aan de slag kunnen. Op deze 
manier krijgen ze een basis mee om hun leven in hun geboorteland verder 
vorm te geven.
Het studiefonds Plus heeft een eigen website www.studiefondsplus.nl 
daarnaast zal ik een aantal foldertjes op de tafel leggen in de Duif.
●Sem van de Pol

Voorstel maandcollecte jaardoel - 3
Stichting Adopteer een vroedvrouw
Wereldwijd sterft er iedere minuut één vrouw ten gevolge van zwan-

gerschap of  bevalling waarvan 99 % in ontwikkelingslanden. De voor-
naamste oorzaak hiervan is het grote tekort aan voldoende gekwalificeerd 
gezondheidspersoneel.(WHO, Unicef)
De op 14 september 2009 opgerichte stichting “Adopteer een vroedvrouw” 
levert een bijdrage aan het terugdringen van de moedersterfte door middel 
van een praktische aanpak: het verschaffen van studiebeurzen aan leerling 
verpleegkundigen - vroedvrouwen in Afrika. Lees verder op pagina 6 ►
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Kandidaat voorgangers
Aan de kandidaad voorgangers 2010 vroegen wij welke invulling zij komend 
jaar weillen geven aan hun ambt. Hieronder hun reacties.

Op zoek naar wat mogelijk is
Ik ben in mijn werk, privé-leven, met kinderen altijd op zoek naar wat mogelijk is. 
In dat zoeken kom ik vaak op plekken in de wereld waar het het tegenovergestelde 
lijkt: oorlogsgebieden, armoede, honger, conflicten en verdriet.
Op het snijpunt van moeilijkheid en mogelijkheid is er kans voor zingeving en 
verdieping. Dat vraagt stilte, moed, actie en zoeken.
Bij de Oecumenische gemeente De Duif  vind je dergelijke mensen; zoekend 
en moedig. Het is juist op dat punt dat ik mijn bescheiden bijdrage zou willen 
leveren.
●Jan Andreae -  (1957) Friese boerenzoon, komend uit een streng gereformeerde traditie en in zijn 
latere leven geschoold in de oudste traditie van het Boeddhisme

Verrast door inspirerende diensten en teksten
Lieve mensen, ook al staat de tijd mij niet altijd toe, ik ben dit jaar toch een 
aantal keren verrast door mooie en inspirerende diensten en teksten. Het is toch 
inmiddels gewoner om ook andere teksten uit andere tradities en van bijzondere 
personen aan het woord te laten komen. Ik vind het zelf  ook zeer boeiend, maar 
vooral ook een uitdaging, om op zoek te gaan naar waar wij als mens in deze 
toch niet bepaald simpele tijd steun en troost vinden. En vooral ook een soort 
positieve leidraad om door te gaan en alles wat we op ons pad tegenkomen in 
proporties te houden en met humor en enig zelfkritiek te kunnen benaderen. 
Ook het komende jaar wil ik deze zoektocht samen met jullie voort zetten.
●Maruja Bredie

Groeien in geloven, zoeken naar vormgeving
Ook dit jaar wil ik me weer beschikbaar stellen als voorganger in de Duif. Op 
deze manier hoop ik mijn bijdrage te kunnen leveren aan het uitdiepen van 
belangrijke thema’s uit de joods-christelijke traditie en de spiritualiteit. Om zo 
verder te groeien in ons geloven en te zoeken naar een aansprekende vormgeving 
in het leven van iedere dag.
●Frans Gerritsma

Gelijkwaardig, samen zoekend
Het mooie van de duif  is, dat het een gemeenschap is waar geen hierarchie 
bestaat zoals in een normale kerk. We zijn gelijkwaardig aan elkaar. Met elkaar 
ben je op zoek naar wat de bedoeling is in onze geloofsgemeenschap. Aan elkaar 
geef  je door, wat je inspireert. Het voorgaan in vieringen vind ik een prachtige 
uitdaging om iets van wat die bedoeling is, samen te creëren. Daarbij vind ik het 
vooral bijzonder, dat er van buiten ons, aan ons wordt aangereikt. 
Teksten uit het bijbels leesrooster, de stilte in een viering, de melodie van een 
lied zijn voor mij tekenen, dat we niet aan de goden zijn overgeleverd. Er blijft 
een God die met mensen meetrekt en ons nabij is.
●Catrinus Mak

Mijn grootste ambitie geldt het innerlijk
“Een gids voor de ziel. Een gids, die de ziel in mensen wil ontdekken. Een 
mens, die probeert een vuurtje te maken voor de ziel van mezelf  en voor die 
van een ander. Een vuurtje, dat verwarmt, dat het water laat borrelen totdat het 
gaat koken en stomen, en de ziel bevrijd wordt. De enige omwenteling die ik 
wil, is een innerlijke. Ik heb geen enkele politieke ambitie: de wereld van Caesar, 
Pilatus, Wouter Bos, de bankiers en het bedrijfsleven, die kunnen me gestolen 
worden. Mijn grootste ambitie geldt het innerlijk.”

Dit is een gedeelte uit de tekst van mijn overweging tijdens Kerstnacht. Een 
tekst die een combinatie is van een stuk uit een boek (het leven van Jezus volgens 

 Jan: 
“... Op het 

snijpunt van 
moeilijkheid en 

mogelijkheid, 
kans voor 

zingeving ...”

 Maruja:
“... Een positieve 
leidraad om 
door te gaan ... 
en wat op ons pad 
komt  met humor 
en zelfkritiek 
benaderen ...”

Frans: 
“... Belangrijke 
thema’s uit de 

joods-christelijke 
traditie 

uitdiepen ...”

Catrinus: 
“... Voorgaan in 
vieringen 
is een prachtige 
uitdaging om 
samen 
te creëren  ...”
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Pilatus) gecombineerd met  woorden, die ik de dag voor Kerst als ingeving kado 
kreeg. En dit is, wat mij bezielt om het komende jaar in de Duif  uit te dragen.  
Vuurtjes maken, om mensen te verwarmen. Vuurtjes maken, om het Licht te 
laten schijnen.  Vuurtjes maken, om te kunnen luisteren naar het knisperen van 
het hout, de vlammen te zien dansen,  en het ijs te laten ontdooien.

Verhalen voor en vanuit de gemeenschap, stof  tot overpeinzing, een overweging 
die je kan aanzetten tot een nieuwe kijk en een ander gedrag. Dat is mijn droom 
voor 2010, en daarmee ga ik aan de slag.
●Helma Schenkeveld  

Duiftheologie: opnieuw verwoorden van oude taal
In de Duif  wordt op een andere manier over God en het goddelijke gesproken 
dan in andere kerken. Wij hebben met elkaar een eigen taal ontwikkeld waarin 
we spreken over God en haar volk onderweg. Een eigen Duiftheologie die niet 
voortkomt uit afzetten tegen, maar geboren is uit een opnieuw verwoorden 
van oude taal en rituelen gemixed met de taal van nu en de werkelijkheid van 
alledag. En wij zijn allemaal op zoek naar onze eigen-wijze woorden en zinnen 
van betekenis. De voorgangers van de Duif  zijn vaak de trekkers van dat proces, 
maar wij zijn allemaal als leden van de gemeenschap bondgenoot op weg, zoekers 
en zieners die weet hebben van een andere wijze van leven, een leven onder de 
zachte regen van Gods liefde en het sterke verlangen naar vrede en gerechtigheid. 
Daar wil ik graag aan meewerken, omdat het een genot is om voorganger te zijn 
in de vrijheid en kwetsbaarheid van onze gemeenschap. Ik wordt door jullie 
uitgedaagd om iedere keer weer met een prikkelende, aansprekende versie te 
komen van de Goede Boodschap. Om toen en nu met elkaar te verbinden zodat 
je als mensenkind door de week er weer mee verder kunt. En dat doe ik graag. 
Met jullie  samen op reis door het leven geïnspireerd door de Ene en Enige als 
gezegende mensen.
Als ik weer gekozen wordt, ga ik mijn 20e jaar als voorganger van de Duif  in.
Alleen als de gemeenschap het wil. Moge het zo zijn. 
●Marina Slot  

Leven vanuit vriendelijkheid en compassie
“Liefdevolle vriendelijkheid, mededogen, wijsheid en overgave”. Dit zijn de 
kernwoorden van waaruit ik leef. Als ik ’s morgens mijn buigingen maak voordat 
ik ga mediteren zeg ik deze woorden innerlijk. Zo spreek ik mijn intentie voor 
de dag uit. Nu is het leven vanuit vriendelijkheid en compassie een eenvoudig 
voornemen dat zo simpel nog niet is om ook echt uit te voeren. Maar ik houd 
vol, ik vertrouw erop dat het een langzaam inslijten is van mijn intenties in mijn 
dagelijks handelen. “Zelfs een waterton wordt gevuld door vallende druppels. 
Op dezelfde manier vult de wijze, druppel voor druppel, zich met het goede.” 
(uit de Dhammapada). 
Het voorgangerschap is voor mij eenzelfde onderneming, druppel voor druppel 
inzichten te vergaren en het goede over te dragen. Ik hoop in mijn voorgaan 
ook dezelfde intentie aan jullie te kunnen overbrengen. Hoe doen we dat, met 
vriendelijkheid en mededogen in het leven staan, wijze beslissingen nemen en 
vol overgave het leven leven? Hoe doen we dat in ons eigen alledaagse leven op 
een wijze manier? 
Ik geef  er graag met jullie samen weer vorm aan dit jaar in De Duif,
●Diana Vernooij

 Diana: 
“... Druppel voor 

druppel 
inzichten  

vergaren en 
het goede 

overdragen...”

 Marina:
“... uitgedaagd om 
telkens weer met 
een prikkelende, 
aansprekende 
versie van de 
Goede Boodschap 
te komen ... 

Helma: 
“... Vuurtjes 

maken om te 
verwarmen, om 

licht te laten 
schijnen en om te 

ontdooien ...”

Lectorentraining
Op woensdag 3 en 10 februari vindt op het Hemeltje van 
De Duif  een lectorentraining plaats. Marina Slot en Harris 
Brautigam zullen die training gaan geven. 
We beginnen om 20.00 uur en eindigen om 22.00 uur. De 
ingang is in de Utrechtsedwarsstraat no 7. 
Naast wat theorie zullen we vooral praktisch bezig zijn 
met teksten, interpretaties, wat te doen met komma’s en 

punten; daarnaast intonatie, houding, gebaren, enzovoort. 
En dan: omgang met de microfoon, luisteren naar je eigen 
stem enzovoort, enzovoort.
Er zullen ondertussen vast en zeker koele en warme 
dranken genuttigd kunnen worden om de respectievelijke 
kelen te smeren. Opgave bij Marina Slot.
We hopen op een goede belangstelling.
●Marina en Harris
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Jaarthema en themaserie voor Pasen

Gemeenschap om vrij te zijn
De voorgangers hebben hun halfjaarlijkse inspiratie- en vergaderbijeenkomst 
gehad 16 januari. We hebben afscheid genomen van Harris die zoveel jaren ons 
heeft geïnspireerd in De Duif. Van Henk, die niet aanwezig kon zijn, hebben 
we begrepen dat hij vanwege drukte zich als voorganger terugtrekt. Dat is een 
tweede aderlating voor ons als team, en we hopen dan ook op nieuw bloed bij de 
verkiezingen.

We hebben een jaarthema afgesproken en twee themaseries, rond de 40 dagen 
tijd en de zomer. Als jaarthema wilden we doorborduren op het thema van 

vorig jaar. Dit jaar is het jaarthema ‘Gemeenschap om vrij te zijn’. De Duif  is een 
gemeenschap om vrij in te zijn. De Duif  is een gemeenschap van mensen die:
- in een levende relatie tot een levend midden staan, 
- vanuit een wederzijds volwassen onderlinge relatie. (vrij naar Martin Buber).
Er is verschil én eenheid in onze gemeenschap en dat willen we graag zo 
houden. Onze oecumenische gemeenschap ziet haar geloof  als een open 
midden, een levend midden – dat nooit in woorden of  rituelen of  dogma’s 
gevangen kan worden. We proberen het te verwoorden en tegelijk we willen 
het ook vrij houden van verstarring. We zijn nieuwsgierig naar elkaars werelden, 
ervaringen en verwoordingen van dat “midden” dat ons geloof  is. We worden 
daarmee ons ook meer en meer bewust van onszelf  als gemeenschap Je kunt 
alleen gemeenschap zijn door binding met mensen te maken. En het verschil van 
inzicht dat wij bij elkaar zien is een zegen.
Vanuit dit jaarthema werken we nu hard aan het invullen van de 6 zondagen 
voor Pasen, de 40 dagentijd. We hebben voor alle dagen, inclusief  Seideravond, 
Goede Vrijdag en Pasen het thema ‘Afstemming op het levend midden’ gekozen.  
Hoe kun wij ons als persoon en als gemeenschap afstemmen op het levende 
midden. Het levende midden is de waarheid die wij allen kennen maar zo 
moeilijk kunnen verwoorden. We hebben het nodig om in contact te zijn met 
dit midden en er een levende relatie toe te ontwikkelen. En het is belangrijk die 
relatie betrokken en open te houden. 
We werken aan deze serie, de zondagen zijn verdeeld en binnenkort zullen we de 
folder samenstellen. 
O ja, en de zomerserie luidt ‘Op verhaal’. 
Wordt vervolgd.
vanuit de voorgangers, Diana Vernooij  

Harris: niet verkiesbaar
Na lang beraad heb ik besloten om 
me niet meer verkiesbaar te stellen als 
voorganger.
Ik heb het heel veel jaren met veel 
liefde en plezier gedaan, en voelde 
me al die tijd in de Duif als in een 
warm bed! En dat voelde lekker. Daar 
zal ik dan ook een goede herinnering 
aan bewaren, net zoals het feit dat ik 
veel stemmen kreeg. Maar toch wil 
ik er mee stoppen. Mijn creativiteit 
voelde ik een beetje opdrogen en de 
energie die het vroeg drukte af en toe 
te zwaar op me. Het gaf me teveel 
spanning. Misschien omdat ik de eisen 
aan mezelf te hoog opschroefde, 
en misschien ook omdat ik nog veel 
andere activiteiten op het programma 
heb staan.
Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken 
voor de support en het vertrouwen 
dat ik mocht genieten. Mijn besluit 
betekent niet dat ik het contact met 
De Duif zal verliezen. Ze blijft een heel 
grote plaats in mijn hart houden!
●Harris C.A. Brautigam

Rob: niet verkiesbaar
Voor de verkiezing van het 
voorgangersteam 2010 heb ik besloten 
om mij dit jaar niet kandidaat te stellen. 
Ik heb inmiddels een aantal jaren daar 
deelvan uitgemaakt en samen met 
het liturgieteam hebben we mooie 
vieringen in elkaar kunnen steken. 
Toch doet dat elke keer een stevig 
beroep op de energie, inspiratie en 
creativiteit van de voorganger. Vooral 
afgelopen jaar vond ik het lastig dit 
te combineren naast mijn drukke 
werk en ik merkte zelf dat de vereiste 
creativiteit daaronder te lijden had. 
Uiteindelijk gaat dit z’n weerslag 
hebben op de kwaliteit van de viering. 
Ik voorzie ook komend jaar dat de druk 
van mijn dagelijkse job zeker niet zal 
afnemen en daarom besloot ik om in 
elk geval deze ronde over te slaan en 
dus geen deel ga uitmaken van het te 
kiezen vaste voorgangersteam. Graag 
jullie begrip hiervoor! In overleg met 
Marian van der Meer kijken of ik in de 
loop van het jaar wel ergens 1 á 2 keer 
een viering ga doen en verder doe ik 
achter de schermen wel veel andere 
dingen, waaronder de website!
●Rob Gijbels

Bakkers/sters gezocht
Meld je bij Yvonne van de Velde.

Haïti en jouw bijdrage
Afgelopen zondag had iemand in het groene boek zich openlijk afgevraagd, 
waarom? Waarom zij, de Haitianen, die het al zo arm hebben?
De beelden zijn vreselijk op TV, mensen vallen terug tot een primitieve oerdrang, 
overleven. 
Je kan het bijna vergelijken met de vrije natuur, dieren vechten op leven en 
dood voor een stuk voedsel of  leggen honderden kilometers af  voor een poel 
met water. De lijken midden op straat, het zal je vrouw man of  kind maar 
zijn. Sommige familieleden steken hun overleden dierbaren in brand om te 
voorkomen dat ze in een massagrag belanden.
Je maag draait er van om en heel Nederland heeft het erover. 
Acties en nog meer acties zijn al gepland, Nederland doet waar Nederland goed 
in is, geven. 
De media spelen hier op in en een grootse TV inzamelings actie komt eraan.  
Dit zal waarschijnlijk een enorm bedrag opleveren. Is dat zo?

Om een discussie uit te lokken vroeg ik op mijn werk wie al iets gegeven had 
voor Haiti. Niemand. 
Er kwam een pittige discussie uit voort, “wat gebeurt er met mijn geld”? 
“ Het blijft waarschijnlijk wel weer hangen bij de corrupte ►Vervolg op pagina 6
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Vroedvrouw - Vervolg van pag.2 ► De stichting “Adopteer een vroedvrouw” brengt 
gezondheidszorg dicht bij moeders en kinderen en is een initiatief  van Roos 
Ament. Zij werkte zeven jaar  als verloskundige in Ethiopië en Uganda  voor 
Artsen Zonder Grenzen en voor lokale gezondheids organisaties.
De stichting “Adopteer een vroedvrouw” werkt samen met het St. Luke’s 
Hospital and College of  Nursing in Wolisso, Ethiopië. De stichting sponsort 
dit  schooljaar (2009-2010) tenminste vijf  studenten. De totale kosten voor de 
driejarige opleiding bedragen 3.500 euro per student; inclusief  kost en inwoning. 
Elke financiële bijdrage is van harte welkom. Kijk in het fotoalbum van “Adopteer 
een vroedvrouw” Of  mail Roos Ament op: info@adopteereenvroedvrouw.org
Met vriendelijke groet, Roos Ament, vroedvrouw.
Het comité van aanbeveling van de Stichting bestaat uit Dr. Barbara E. Kwast, 
intenationaal specialist reproductieve gezondheid en Safe Motherhood en Prof. 
Dr. Jos J.M. van Roosmalen, bijzonder hoogleraar Safe Motherhood aan het 
Leids Universitair Medisch Centrum. Stichting “Adopteer een vroedvrouw” is 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 37155926 en heeft het 
volgende bankrekening nummer: Triodosbank 39.03.24.280.
●Diana Vernooij

Voorstel maandcollecte jaardoel - 4
Mercy Ships
Het doel Mercy ships is een ontwikkelingsorganisatie die hospitaalschepen 
gebruikt om hoop en genezing te brengen naar de allerarmsten in 
ontwikkelingslanden. Wereldwijd worden mensen en middelen gemobiliseerd 
om efficiënt medische hulp en ontwikkelingssamenwerking gestalte te geven.

Een wereld in nood Elke dag sterven wereldwijd vele duizenden kinderen aan 
ziektes die veroorzaakt worden door armoede en ondervoeding. Van elke vijf  
mensen op aarde zijn er twee ondervoed. Meer dan een miljard mensen leeft in 
absolute armoede. Veel mensen leven in angst en wanhoop met vervuild water 
en weinig eten. Een kleine verbetering betekent dan een wereld van verschil. 
Toegewijde Mercy Ships vrijwilligers zetten hun talenten in om verandering te 
brengen.

De vloot Mercy Ships werkt sinds 1978 met hospitaalschepen, bemand 
door maritiem officieren, artsen, verpleegkundigen, onderwijzers, land- en 
waterbouwkundigen en veel andere vrijwilligers. Hun diensten veranderen levens 
wanneer deskundige hulp en ontwikkelingsprojecten gratis aangeboden worden 
en in samenwerking met de plaatselijke bevolking uitgevoerd. De schepen 
voorzien in operaties, medische en tandheelkundige hulp, (land)bouwmaterialen 
en ondersteuning bij ontwikkelingsprojecten.

Drijfveer Het verlangen van Mercy Ships medewerkers is mensen in nood te 
helpen. Mercy Ships geeft op praktische wijze uiting aan haar doelstelling door 
training, voorlichting en onderwijs en in het medische- en ontwikkelingswerk. Er 
wordt samengewerkt met de plaatselijke organisaties, kerken en individuen, altijd 
op uitnodiging van de regering van het betreffende ontwikkelingsland. 

Mercy ships helpt Haïti Al jaren heeft Mercy Ships een “Disaster Response 
Team”, waarmee hulp geboden wordt op plaatsen waar natuurrampen de 
bevolking teisteren. Zo is in het zuiden van de V.S. hulp geboden na orkaan 
Katrina. Nu zijn vrijwilligers opgeroepen om direct in Haïti te gaan helpen met 
opruimen en heropbouw na de aardbeving van woensdag 13 januari. Afgelopen 
zaterdag was er een eerste team ter plekke om de situatie op te nemen. Op de 
foto (copyright Humedica/Schmidt) een medewerker van Mercy Ships partner 
Humedica bij het verwoestte VN-gebouw. Maandag (18/1) reist een team met 
medische vrijwilligers en voorraden naar Haïti. Zij hebben het ziekenhuis 
“Hopital Espoir” intact gevonden en kunnen daar aan het werk. 
●Hans Ernens

 Haiti, Vervolg van pag.5 ►
regeringsleiders, of  er komt (zoals 
met de Tsunami ramp) zo extreem 
veel geld binnen dat dit sowieso leidt 
tot zakkenvullerij.”
Tja, het blijft lastig...waar komt jouw 
-zeg maar 50 euro- terecht? Bij dat 
ene gezin? Dat zou mooi zijn he? Je  
geeft 50 euro en dat komt terecht 
bij een gezin die hier voor 1 maand 
water en rijst kan kopen. Je ziet het 
gebeuren en stapt je bed in met een 
goed gevoel. Je hebt een bevestiging 
dat je geld goed is besteed!

Er is wat voor te zeggen, immers 
er ontsaan meer en meer discussies 
over onze astronomische bijdrage 
aan ontwikkelingshulp. Ook 
hier komen zaken aan het licht 
zoals bijvoorbeeld Nederlandse 
ontwikkelingshulp aan Zambia, waar 
corrupte regeringsleiders er onder 
andere Hummers van kochten. 
Ook meer en meer -met name- 
ontwikkelde Afrikanen beweren dat 
ontwikkelingshulp alleen niet werkt. 
Moeilijk toch? 

Ik help je een beetje op weg. De Duif  
heeft ieder jaar een goed doel waaraan 
we geven. Dit moet natuurlijk wel 
met enthousiasme gedragen en 
gemotiveerd worden door iemand. 
Verder belijden we allemaal op onze 
eigen manier ons geloof. Geloven, dat 
is ons houvast. Ik zou zeggen, geloof  
in het goede van de samenwerkende 
hulporganisaties en GEEF aan Haiti 
en verder, doneer je voordracht voor 
een goed doel voor 2010 via de Duif. 
Motiveer en enthousiasmeer jouw 
goede doel 2010! 

Ga ervoor en houd ons op de hoogte! 
De respons is zo hartverwarmend, zo 
bleek uit het verleden. Je investering 
is alleen een avondje brainstormen 
welk doel jij zou willen voordragen! 
Zet de TV uit, klim in de pen of  
spring achter je computer en laat het 
ons weten!

O ja, vergeet  niet in je enthousiasme 
over jouw goede doel dan toch iets te 
geven aan Haiti! 
Succes!
●Hans Ernens


