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Voorgangers
Zo 23 mei  Diana Vernooij
Zo 30 mei  Catrinus Mak
      (in de Amstelkerk)
Zo  6 juni Gastvoorganger 
       Bert van der Meer
Zo 13 juni Gastvoorganger Riet Engel
Zo 20 juni Frans Gerritsma
Zo 27 juni Helma Schenkeveld
Kindernevenvieringen

●  zo 6 juni
●  zo 5 september

Agenda
●  Pinksterfietstocht   24 mei 2010
De jaarlijkse fietstraditie
Aanmelden/info bij Hans Gildemacher 
Meer informatie zie zie pag. 3, dit HGL

Zomerstop 
Duifkoor / Pianiste Irina Antonova / 
Dirigent Henk Kemper
Maandag 5 juli tot en met 
maandag 23 augustus

Gen-tech voedsel
Onlangs liet de Europese Commissie het 
kweken van genetisch gemodificeerde ge-
wassen toe. 60% Van alle Europeanen 
vindt dat meer informatie nodig is, voordat 
we voedsel kweken dat een bedreiging 
voor onze gezondheid en milieu kan bete-
kenen. Een nieuw initiatief biedt Europese 
burgers de kans een officieel verzoek aan 
de EU-Commissie te richten voor een ver-
bod op genetisch gemanipuleerde voeding 
tot een onderzoek naar gevolgen klaar is. 
Teken de petitie op https://secure.avaaz.org/
nl/eu_health_and_biodiversity/
� Avaaz.org - De wereld in actie

Het GroeneLicht
Noodlot
Ik keek van de week naar de afschuwlijke beelden van de Afriqiyah aircrash en 
dacht “wat een noodlot”...
Je kiest voor een prachtige rondreis die net even wat goedkoper is en vliegt dan 
via Tripoli in plaats van nonstop terug naar Nederland.

Noodlot. Waarom dat toestel met al die Nederlanders en hoe is het in Godsnaam 
mogelijk dat één Nederlands jongetje van 9 dit overleeft! Hoe zal dit jongetje 
later - als hij meer kan relativeren - dit verwerken? Honderden doden en hij 
overleeft!  Het  noodlot. Hij krijgt als enige mens een kans door te gaan met 
leven, hoe getekend dan ook. Hoe zal dit zijn leven verder beïnvloeden. En dat 
allemaal door het noodlot. Zal hij ooit open kunnen staan voor het geloof? Kan 
hij ooit geloven in het goede van God na zo’n vliegtuigcrash?

Geloven is soms voor ons allemaal lastig, er is zoveel onrecht en er gebeuren zo 
veel onbegrijpelijke dingen dat  dit soms lastig te combineren is met je geloof. Ik 
heb daar zeker wel eens last van...
Noodlot. In hoeverre kunnen we dat God uberhaupt kwalijk nemen? En, zijn 
er uitverkorenen, zo van ‘het is jouw tijd nog niet’ zoals bij dat Nederlandse 
jongetje? Gelukkig weet niemand hier een antwoord op, we moeten per dag 
zoveel mogelijk proberen te genieten en God ook danken voor heel veel mooie 
dingen.

Maar zeg nu eens eerlijk, stel je dochter, schoonzoon en je twee kleinkinderen 
zouden in het ramptoestel hebben gezeten (zoals te zien was op TV bij een ouder 
echtpaar) en je wereld stort in een fractie van een seconde in elkaar. Wat heb je 
dan aan je geloof?

We kennen allemaal onze beproevingen, bij de een wat intenser dan bij de 
ander, en daar hebben we ook allemaal steun, support en troost bij nodig. 
Mensen die er altijd voor je zijn, een Duif, je partner, familielid, wie dan ook.
Of  je vindt toch troost in je geloof...

Blijven geloven in het goede en in elkaar. En God dan toch ook maar danken op 
je blote knieen dat jij niet in dat vliegtuig zat.
� Hans Ernens

Rentmeesterschap
Hoe groen zijn de politieke partijen eigenlijk? Welke partij maakt zich echt 
hard voor een schone toekomst? 
Greenpeace vroeg de partijen het hemd van het lijf  en maakte een Groene 
Ranglijst, gebaseerd op de partijprogramma’s van de politieke partijen. Zondag 
23 mei wordt de Groene Ranglijst gespresenteerd. Luister mee op LLiNK ATLAS 
op radio 1 van 18:15 tot 20:00 uur. Vanaf  dat moment is de groene ranglijst ook 
online!
Overtuigd van de noodzaak tot groener leven? Vergeet dan niet het 
burgerinitiatief  nieuwe energie te tekenen voor een versnelde vergroening van 
de energievoorziening: http://www.nederlandkrijgtnieuweenergie.nl/main.asp
� Greenpeace Nieuwsbrief
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Lunchconcerten 
in De Duif

 20 juni 
● Bram Buitenkant (piano)

Verwacht in seizoen 2010-2011 
12 september 
Filosofenoctet (vocaal & 
            instrumentaal ensemble) 
10 oktober 
Irina Antonova (piano)
21 november 
Hagacantara (koor)

Het totale concert aanbod vind je op 
www.stadsherstel.nl>Cultuuragenda
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Verjaardagen
27 mei  Emy Schansman
28 mei  Harrie Maalman
31 mei  John Christiaans
 3 juni   Rui Suprihadi
 6 juni   Carla Ubbink
 7 juni   Maruja Bredie
 8 juni   Corinne van Egmond
11 juni  Jacob Gransjean
12 juni  Yasmijn Jorritsma, Els Veenhof
13 juni  Roberto Schets
18 juni  Hortense Ghijs
19 juni  Harris Brautigam
20 juni  Neelly Schiermeier
22 juni  Cieleke van der Kroft
23 juni  Lisa van der Meer
25 juni Fred Vos
27 juni  Loes v.d. Berg

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
2009 - Sundjata, opvangcentrum 
en huishoudschool, Dakar, Senegal, 

Kerk en ambt

Bezield Verband
De brochure ‘Kerk en Ambt, onderweg naar een kerk met toekomst’ die de 
orde van de Dominicanen in 2007 publiceerde, is uitgegroeid tot een start om 
opnieuw te kijken hoe verschillende religieuze initiatieven, binnen en buiten de 
kerk met elkaar verbonden, en hoe mensen geïnspireerd kunnen worden. 
Anne Stael, mede-initiatiefneemster van Bezield Verband zond ons een update.

Op 10 november 2007 werd in de Dominicus in Amsterdam een symposium 
georganiseerd waar ruim 500 mensen op afkwamen. Een omvangrijke 

opkomst die illustreert dat veel mensen behoefte hebben aan inspiratie, erkenning 
en de behoefte om te zoeken naar nieuwe vormen van geloofsbeleving. 
Er zijn sindsdien veel initiatieven ontstaan die vorm geven aan bezieling, nieuwe 
vormen van kerk zijn en gemeenschapsvorming. Eén van de initiatieven is een 
werkgroep bestaande uit Gerard Zuidberg, Henk Baars, Kees Kok, Ruud Pragt 
en Anne Stael die werkt aan een verband van vitale gemeenschappen in Utrecht. 
Met dit verslag breng ik u graag op de hoogte van de verschillende activiteiten 
die de laatste tijd ontstonden. Natuurlijk is deze opsomming niet volledig maar ik 
hoop wel inspirerend om te zien wat er op dit moment aan het ontstaan is. Heeft 
u opmerkingen en/of  aanvullingen dan hoor ik het graag.
Bezield Verband in Utrecht Veel vitale gemeenschappen willen contact met 
elkaar, uitwisselingen, concrete afspraken maken. In Utrecht wordt er op 19 juni 
een ochtend georganiseerd waar we ongeveer 70 á 100 mensen verwachten 
van verschillende gemeenschappen in Utrecht. Dat zijn mensen van katholieke 
parochies, remonstranten, mensen van ordes en mensen die op een andere 
manier geloof  vorm willen geven in hun leven. We gaan met elkaar in gesprek, 
maken afspraken en zorgen dat we bezield van elkaar worden.  Dit is een start 
van een project dat we op verschillende plekken in Nederland willen vorm geven. 
De website  www.bezieldverband.nl is vanaf  begin mei bereikbaar. 
Studiedag nieuwe geloofsgemeenschappen, 8 mei Vele parochies vragen zich 
af  of  het zo wel door moet gaan. Is er een uitweg waarbij men geleidelijk kan 
transformeren naar vrijere mogelijkheden, zelfs met inbegrip van het kerkelijk 
recht. Hoe kan en moet dat organisatorisch? Hoe moet dat financieel? Hoe staat 
het met de vernieuwingsbeweging hier en in Europa? Wordt het niet tijd voor 
nieuwe initiatieven tot katholieke gemeenschapsvorming, met de ambtsinvulling 
die een grote meerderheid van de katholieken voorstaat? Op 8 mei was er in 
de Dominicus in Amsterdam een studiedag over dit onderwerp, zie: http://
www.marienburgvereniging.nl/default.asp?pagina=22&submenu=6
Liturgiedag Heeswijk Op 17 april heeft de Abdij van Berne een inspiratie-
leer- en werkdag georganiseerd in Den Bosch. Op deze dag willen zij 
geloofsgemeenschappen bewust maken van hun verantwoordelijkheid voor de 
liturgie ter plaatse; ze willen stimuleren dat dit besef  van verantwoordelijkheid 
toeneemt en dat de plaatselijke gemeenschap leert onderscheiden wat ‘goed’ en 
‘niet goed’ is. http://www.wlh.nl/ 
Ecclesia’s
Er is een aantal nieuwe plekken ontstaan waar mensen samenkomen om te 
vieren. Dit zijn onder meer:
De Haagse Dominicus is een open oecumenische christelijke geloofsgemeenschap. 
Zij willen een gemeenschap zijn voor jong en oud, met en zonder kerkelijke 
achtergrond. Zij ondersteunen elkaar in het zoeken naar ons geloof  met een 
eigentijdse liturgie. Dat doen zij met aansprekende liederen en teksten en het 
delen van brood en wijn. 
http://www.haagsedominicus.nl/index.html
De Ekklesia Breda is een open en gastvrije plek, waar mensen samenkomen om 
hun geloof  te verdiepen en te vieren. Uitgangspunt is het samenkomen van de 
eerste christengemeenschappen, zoals in het Nieuwe Testament beschreven: Ze 
kwamen samen in één of  ander huis, braken het brood en waren één van hart en 
visioen. http://www.ekklesiabreda.nl/ uVervolg op pagina 4
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Centraal thema zomerserie vieringen 

Op verhaal komen
Voor diegenen die niet op reis gaan of  al met vakantie geweest zijn of  later in 
het jaar gaan, is het genieten dit jaar van de nieuwe zomerserie met als thema 
‘Op verhaal komen’.
Van 11 juli t/m 22 augustus nemen de voorgangers van de Duif  je mee op reis 
naar bijzondere mensen zoals Franciscus van Assisi en de profeet Daniël, naar 
bijzondere landen zoals Zuid-Afrika en Noorwegen.
Het koor is met vakantie, daarom worden de verhalen op een andere manier met 
muziek ondersteund. Iets minder zelf  zingen dus, maar wel is er de spanning 
van meegevoerd te worden in vreemde werelden, andere gedachtenstromen en 
de klanken van een andere cultuur en religieuze traditie.

De Duif  blijft aantrekkelijk ook in de zomer en iedereen is welkom in ons 
huis van God en mensen. Bedenk eens of  je iemand middels deze serie wil 
laten kennismaken met onze Duif, een geestelijk juweel ofwel de parel van 
Amsterdam. Want er kunnen altijd meer mensen bij...
� Marina Slot

Traditionele fietstocht
Op tweede pinksterdag, 24 mei 2010 
is er opnieuw de traditionele fietstocht 
voor Duiven en vrienden. De fietstocht 
start bij De Duif en heeft halverwege 
een extra instappunt bij station Amster-
dam Sloterdijk. Het belooft een prach-
tige tocht te worden, deels door de 
Amsterdamse binnenstad, en een 
groot deel door prachtige parken, 
groene weiden en langs de wateren 
rond Amsterdam.
    De fietstocht eindigt in Nieuw-Sloten, 
bij Helma en Ineke thuis. Daar is eten 
en drinken voor alle fietsers. En als je 
niet mee kunt fietsen ben je toch van 
harte welkom bij de afsluitende BBQ. 
    De informatie kort op een rij:
- start bij De Duif, circa 12:00 uur
- extra opstappunt station Sloterdijk, 
tijdstip vertrek hier wordt nog 
bekendgemaakt.
- barbecue in de tuin, Bastenaken-
straat 122, vanaf circa 16:00 uur
- kosten voor eten en drinken: €10 pp. 
te betalen op 24 mei aan Helma
    Wil je mee doen? Schrijf je naam 
dan op de lijst op zondagochtend 
in De Duif of stuur een mail naar 
inekehelma@hetnet.nl. Wil je ook 
iets maken voor de barbecue (kosten 
worden vergoed), geef dit dan door via 
de mail aan Helma.
� Dorien Gransjean-Eldering
Secretaris Basisgemeente De Duif,
mede namens het organiserend comité.

Maatschappelijk  verantwoord
Na twee maanden internationaal cam-
pagnevoeren is het gelukt: Nestlé zal 
geen palmolie meer gebruiken waar-
voor regenwoud gekapt is. Goed 
nieuws voor de orang-oetan, de bossen 
van Indonesië en lokale bevolking.
    Dit resultaat is voor een groot deel 
te danken aan de honderduizenden 
protestmails en kaarten die Nestlé van 
bezorgde consumenten ontving. Ook is 
Nestlé via Face-book, Hyves en Twitter 
het vuur na aan de schenen gelegd. Dit 
bewijst dat het voor consumenten wel 
degelijk mogelijk is om grote bedrijven 
te dwingen tot maatschappelijk verant-
woord ondernemen.
    De stap van Nestlé is een duidelijk 
signaal aan zijn palmolieproducenten 
en leveranciers. Greenpeace houdt 
scherp in de gaten of Nestlé zijn nieuwe 
beleid zsm. in praktijk gaat brengen.
� Greenpeace Nieuwsbrief

In Memoriam Phil Jackson
Donderdag 29 april 2010 vernamen wij dat onlangs Phil Jackson geheel 
onverwacht is overleden. Phil was al vele jaren een trouwe Duif-ganger. Op 
de wekelijkse liturgieavonden liet Phil zich regelmatig zien, niet alleen om te 
luisteren, maar ook om zijn ideeën in te brengen. Soms was hij maanden op reis 
naar Suriname, maar vroeg of  laat dook hij altijd weer op.
Hij was geen mens van de klok en vond zondagochtend half  elf  gewoon te 
vroeg. Hij schoof  dan zo halverwege de dienst - vriendelijk om zich heen
knikkend - naar zijn vaste plekje voorin. Hij wilde in elk geval graag de overweging 
horen! Phil had een diep religieus gevoel. Hij zat graag op zijn praatstoel en 
vertelde dan bijzondere verhalen over zijn geloof  en de kerk - het was zijn 
passie. Hij ging op zondagavond vaak naar de Engelse kerk op het Begijnhof. 
Vanuit deze kerk heeft dominee Staats maandag 26 mei een afscheidsviering 
voor hem geleid. Wij verliezen in Phil een markant, veelkleurig mens!
� Dorien Gransjean-Eldering
Secretaris Basisgemeente De Duif

Amnesty - Goed Nieuws
Op 25 januari werd de Chinese Zhao Shiying vrijgelaten. 

Zhao is werkzaam als schrijver en ondertekende het Charter 08, een voorstel voor 
fundamentele juridische en politieke hervorming in China. De ondertekenaars 
streven naar een democratisch systeem met respect voor de mensenrechten. 
Zhao werd twaalf   dagen lang ondervraagd over het Charter 08 en de artikelen 
die hij schreef. Tijdens zijn detentie kreeg hij nauwelijks water en voedsel en werd 
hij onthouden van slaap. Zhao vertelde Amnesty dat de politie nog steeds geen 
bewijs of  reden voor zijn detentie heeft geleverd, zoals het Chinese strafrecht 
vereist. Hij kreeg van de politie de waarschuwing dat hij onder politietoezicht zou 
blijven staan en dat hij opnieuw gearresteerd zou worden als hij moeilijkheden 
bleef  zoeken. Ook Zhao’s vrouw en zoon zijn korte tijd opgepakt. Na hun 
vrijlating werd hen verboden hierover te praten.

Meer goed nieuws op: www.amnesty.nl/goednieuws.
Protesteren tegen mensenrechten overtredingen helpt, doe mee en sluit je aan!
� Juul & Herman Rikken
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Zo maar wat...
Het was 1984 dat de vorige paus Nederland bezocht. Ik besloot toen, als een 
soort protest, me uit de burgerlijke stand uit te laten schrijven als ‘RK’! Dat was 
mijn keuze en ik had er mijn motieven voor. De dienstdoende ambtenaar pakte 
een papiertje dat ik moest invullen. Dit gedaan hebbende moest ik het document 
ondertekenen en aan de ambtenaar achter het loket aanbieden. Zo gaat dat in de 
ambtelijke wereld.

De man keek me over zijn dunne bril indringend aan, pakte een stempel en 
zei luchtig, op een toon, die niet bij zijn snor paste: “Prima meneer, met dit 
stempeltje help ik u van uw geloof  af ”! Hij stempelde met een indrukwekkend 
gebaar en keek me aan alsof  hij de verlosser zelf  was. Ik maakte hem meteen 
stevig duidelijk dat geen stempeltje, van wie dan ook, mij van mijn geloof  zou 
af  kunnen brengen.

Ik moet aan deze ervaring nog dikwijls aan terug denken. Ik vroeg me af: welke 
ervaring of  wie kan er met mijn geloof  op de loop gaan.

Het was niet eens zo eenvoudig om daar een antwoord op te vinden. Ik heb in 
de loop van mijn lange leven vele antwoorden gehoord. 
Veel van die antwoorden zijn herkenbaar: het seksuele misbruik, de arrogantie 
van de kerkelijke macht, het spijkerharde geloof  van de angstigen, de ontkenning 
van fundamentele mensenrechten, het onbenul van apoètische censoren, de 
ontkenning van wetenschappelijke ontwikkeling op lichamelijk en geestelijk 
terrein. 

Het zijn van die argumenten die ik wel herken, waarvan ik ook merk dat ze me 
boos maken omdat ze kerkonwaardig zijn. Maar ze brengen me niet van mijn 
geloof  af. 
Het wordt me steeds duidelijker dat dat te maken heeft met die ogen om me 
heen die blijven zoeken in de steppe van het dagelijkse leven, die zich niet van de 
wijs laten brengen door de gemijterde arrogantie. 

Die ogen heb ik nodig! Want naar elkaar kijkend komt de steppe tot bloei!   

� Harris Brautigam /  Nieuwsbrief  voor Pastoraal Werkenden

Kerk en ambt
Op pagina 2 in dit HGL staat  een 
verslag van een initiatief, voortgevloeid 
uit de bijeenkomst ‘Kerk en ambt’ 
in november 2007, waar De Duif bij 
monde van Diana Vernooij één van de 
sprekers was. 
    Op 3 mei dit jaar ontving ik van een 
van de toenmalige organisatoren een 
aankondiging per mail van de op 8 mei 
te houden Studiedag nieuwe geloofs-
gemeenschappen. Op mijn reactie 
- die ik ondertekende met: ‘actief lid De 
Duif Amsterdam’ - dat ik op die korte 
termijn geen mogelijkheid zag om deel 
te nemen, ontving ik het antwoord dat 
door persoonlijke omstandigheden  
van de afzender de aankondiging niet 
eerder kon worden verstuurd. Maar ook 
sprak de schrijver zijn verwondering 
uit dat ik niet via De Duif - immers één 
van de organisatoren van de Kerk en 
ambt meeting op 8 november 2007 - 
op de hoogte was. 
    Pijnlijk. De schrijver heeft hier een 
punt. Sinds die eerste enthousiast 
ontvangen bijeenkomst en ondanks 
een robuust aantal Duiven dat zijn 
persoonlijke e-mail adres opgaf, als-
mede het e-mail adres van De Duif, 
is er daarna vanuit onze geloofsge-
meenschap weinig interesse meer ge-
toond in de beweging Kerk en ambt.
    In het verslag van Anne Stael 
mis ik De Duif als nieuwe plek waar 
mensen samenkomen om hun geloof 
te vieren. Ik vind dat jammer omdat ik 
meen dat De Duif juist veel van zijn 
bezieling, kennis en ervaring kan de-
len met andere zoekende gelovigen 
die zich niet langer thuis voelen in 
de traditionele Roomse Kerk, maar 
wel op zoek zijn naar mogelijkheden 
om gezamenlijk te vieren en delen. 
De Duif hoort naast de Dominicus en 
Studentenekklesia een vermelding 
te hebben. Maar we moeten dan wel 
meer aan de weg timmeren. Ik zoek 
nu naar mogelijkheden. Allereerst 
door als Duif aanwezig te zijn op bij-
eenkomsten, voortvloeiend uit die eer-
ste Kerk en ambt meeting, en daar on-
ze inbreng te geven. 
    Lijkt me een mooi idee voor Pink-
steren. We kunnen zo gevolg geven 
aan de oproep, onlangs, door Jan 
Andreae: ‘Trek naar buiten en vertel 
enthousiast over wat je hier in De 
Duif ervaart en beleeft. Maak mensen 
deelgenoot’. Wie doet met me mee?
� Fred Vos

De Zijp in Arnhem is  een plek die maandelijks 
open staat voor mensen die vanuit verschillende opvattingen en geloofservaringen 
bijeen willen komen. De naam Zijp verwijst naar een bron in Arnhem en staat 
symbool voor het stromen en doorgeven van geloof  in al haar vormen. De 
vieringen zijn sober van opbouw, er is ruimte voor stilte, poezie, bijbeluitleg en 
er wordt gezongen.  
http://www.dezijp.nl/
De Dominicus in de Amsterdamse Spuistraat is een oecumenische kerkgemeenschap, 
geïnspireerd op de christelijke traditie. Een plaats waar mensen met een 
protestante, katholieke en ook niet kerkelijke achtergrond samenkomen. 
http://www.dominicusgemeente.nl/
De Westfriese Ekklesia werd in 2000 opgericht door een aantal mensen uit 
verschillende kerken in Westfriesland. Vanuit een oecumenische gezindheid wil 
zij een plek bieden aan mensen die op zoek zijn naar inspirerende vormen van 
liturgie en Bijbeluitleg. http://www.westfriese-ekklesia.nl/
De Studenten ekklesia in Amsterdam spreekt een eigentijdse en tegelijk in de bijbel 
gewortelde geloofstaal, ontwikkeld door de dichter Huub Oosterhuis. Er 
wordt een omvangrijk eigen repertoire van aansprekende liederen gezongen, 
voorgegaan door een meerstemmig koor en begeleid op de piano. 
http://www.huuboosterhuis.nl/portal/

� Anne Stael - www.zienwatonzichtbaaris.nl - Info@zienwatonzichtbaaris.nl - Tel: 06 46200281
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