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Aanvang zondagsviering 10:30uur

 27  juni Helma Schenkeveld
 4  juli Jan Andreae
 11  juli Maruja Bredie - Zomerserie
 18  juli Frans Gerritsma - Zomerserie
 25  juli Marina Slot - Zomerserie
 1 aug Diana Vernooij - Zomerserie
 8 aug Jan Andreae - Zomerserie
 15 aug Catrinus Mak - Zomerserie
 22 aug Helma Schenkeveld - Zomerserie
 29  aug Catrinus Mak
 5 sept Gastvoorganger   
   Bert van der Meer
 12 sept Startzondag 

Kindernevenvieringen
●  zo 5 september  ●  2 oktober 
●  6 november

Agenda
● Zomerstop van maandag 5 juli tot en 
met maandag 23 augustus voor
Duifkoor, pianiste Irina Antonova en 
dirigent Henk Kemper
● Zaterdag 11, zondag 12 september 
Open Monumentendag, zie:
www.openmonumentendag.nl

Het GroeneLicht
Zomer voor de deur
Beste Duiven, de zomervakantie staat weer voor de deur. Ook al lijkt het wel 
herfst op het moment dat ik dit schrijf, het gaat binnenkort weer gebeuren.

Honderdduizenden Nederlanders op vakantie, ook het Duifkoor kan weer 
even op adem komen de komende weken, alvorens weer fris van start te 

gaan eind Augustus.

En wat zijn jullie plannen? Nederland, Frankrijk of  nog verder? Wandelen, 
fietsen, luieren, lezen? Relax zou ik zeggen, vaak is dit de meest gestresste 
periode van het jaar! Je werk moet helemaal af, je huis aan kant, de hond naar 
je vrienden, de rekeningen betalen, auto naar de garage, talloze dingen kopen, 
nog even langs ouders en schoonouders, en dat allemaal voor 2 a 3 weken “op 
vakantie”! ’s Nachts maar rijden, anders sta je eindeloos in de file. Of  ga je 
vliegen, hopelijk gaat je charter niet om 04:30!  Maar ja, “dan ben je er lekker 
vroeg en kun je, ´s middags al naar het strand”!

Mensen, er is een alternatief: lekker relaxed hier blijven! Beetje fietsen, bootje 
huren in de gracht, wat winkelen en iedere dag siesta op je terras of  in je tuin. En 
wat een comfort in je huis! Klinkt goed toch?
Groot voordeel is ook dat je op zondag de zomersessies in de Duif  kunt 
bezoeken.
Kom je niet, omdat je bijvoorbeeld ergens op de Balearen zit, denk dan toch 
een beetje aan onze Duif. Bijvoorbeeld over hoe gaan we er weer tegenaan na 
de zomervakantie.
Onze Duif  is de laatse tijd wat leeg, en soms erg leeg. Dat baart mij zorgen, jullie 
ook? Komt er ooit een tijd zonder de Duif? Ik denk er wel eens aan...

Misschien niet een al te leuke zomerboodschap, maar wel realiteit. Onze Duif  
kan alleen door wanneer we voldoende enthousiaste bezoekers hebben. Dit is 
niet alleen een zorg voor het  bestuur en van alle vrijwilligers, maar ook die van 
jullie - als de Duif  je lief  is. Het is niet meer allemaal vanzelfsprekend. Loopt de 
Duif  steeds verder leeg, of  houdt het een keer op. Dit is iets wat ons allemaal 
raakt, dus moeten we daar allemaal iets aan doen.

Laat daarover eens je gedachten gaan met je  glaasje wijn in de zon deze 
zomer en laat ons dan eens weten wat jullie zouden kunnen en willen doen 
om onze Duif  weer eens wat voller te krijgen, zodat we met enthousiasme en 
vertrouwen door kunnen gaan. Geniet van de zomer en van je vakantie! 
� Hans Ernens
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Zomerserie: 
Op Verhaal Komen
11 juli - Maruja Bredie
Op reis met Boeddha, we denken 
daarbij aan exotische kleuren, wierook 
en vooral veel liefde, is dat terecht? 
Wat heb je nodig om “op reis” te gaan?  
18 juli - Frans Gerritsma
Franciscus van Assisi, de man van niets. 
25 juli - Marina Slot
De Noorse godenverhalen en  hun 
klank, een wereld van goden en 
godinnen, trollen en 

Lunchconcerten 
in De Duif

 Zomer / najaar 2010 
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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Amnesty International

Myanmar wordt monddood gemaakt. Doneer je stem
Leden van de pro-democratische groep ‘Studenten Generatie 88’ uit Myanmar 
(Birma) deden in augustus 2007 mee aan grootschalige protesten tegen de 
regering. Onder hen Htay Kywe, Mie Mie en Zaw Htet Ko Ko. Zij werden 
opgepakt en kregen zware straffen: vijfenzestig jaar voor Htay Kywe en Mie 
Mie, elf  jaar voor Zaw Htet Ko Ko. Htay Kywe is gemarteld; zowel hij als Mie 
Mie verkeren in slechte gezondheid. 
Doneer je stem op http://www.amnesty.nl/in_actie_petitie/62738



�
Verjaardagen
28 juni   Mathijs Kemper
30 juni  Wessel Moerkamp
  1 juli  Til Grothuizen
   Marisca Jorritsma
  9 juli  Thomas Moerkamp
11 juli  Ireen van der Endt
12 juli  Natalie Hakhoff
17 juli  Julia Rikken
  2 aug  Margaret v.d. Biene
   Tineke Berger
  5 aug  Herman Rikken
  8 aug  Chris Eylders
   Joachim van der Marck
13 aug   Lydia de Wit
15 aug   Bert van der Meer
16 aug   Ekram Mohammadi
18 aug   Abel van der Meer
   Charlotte Priester
19 aug  Jamie Kraan
20 aug  Noelle Kraan
21 aug  Hedwig Buren
26 aug  Henk Kemper
30 aug  Eric Priester

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

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.

Volg De Duif op: twitter.com/deduif

Outsiderkunst en bijbelverhalen

Wonder boven Wonder
2 oktober 2010 t/m 30 januari 2011

Het Bijbels Museum presenteert dit najaar de tentoonstelling Wonder 
boven Wonder - Outsiderkunst en bijbelverhalen. De tentoonstelling 

laat bijbelverhalen zien door de ogen van tientallen kunstenaars met een 
verstandelijke beperking van zorginstelling de Amerpoort. Het resultaat:
bekende verhalen uit het oude en nieuwe testament zijn getransformeerd tot 
kleurrijke en verrassende schilderijen. Vanuit een onbevangen expressie bieden 
deze kunstenaars een nieuwe kijk op oude kunst en verhalen - persoonlijk getint 
en raak getroffen.

Dagelijks zijn de kunstenaars te vinden in hun atelier Jans Pakhuys, dat 
onderdeel uitmaakt van de Amerpoort. Hier geven zij hun energie en inspiratie 
vorm in schilderijen, grafiek, artistieke gebruiksvoorwerpen en cadeaus. 
Vanaf  begin dit jaar schilderen zij bijbelverhalen. Voor inspiratie bekeken de 
kunstenaars reproducties en bezochten ze enkele musea met religieuze kunst. 
In het atelier worden bijbelverhalen verteld en voorgelezen. Het verhaal van 
‘de ark van Noach’, ‘het Gouden Kalf ’ of  ‘de geboorte van Jezus’ en nog vele 
andere verhalen verschijnen in het atelier in uiteenlopende materialen en stijlen 
op het doek. Na het werk van Leonardo da Vinci goed bestudeerd te hebben, 
schilderden verschillende kunstenaars hun persoonlijke interpretatie van ‘het 
laatste avondmaal’.

Komend najaar is een selectie van ruim veertig werken uit het atelier te zien in 
bijna alle zalen van het Bijbels Museum. Wonder boven Wonder toont unieke 
kunst van eigenzinnige kunstenaars. Alle werken uit de tentoonstelling zijn te 
koop. De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan de Amerpoort.

Kinderen t/m 12 jaar gratis entree.

Informatie: Fleur Howes Smith - Medewerker Marketing & Communicatie
Bijbels Museum - Herengracht 366-368 - 1016 CH Amsterdam
www.bijbelsmuseum.nl - E: marketing@bijbelsmuseum.nl - T: 020 62 42 436

vreemde boswezens. Op zoek naar een andere wereld en haar waarde.
1 augustus - Diana vernooij
Op verhaal komen bij jezelf. Op vakantie op de Balkan of op (je eigen)  Balconière: 
je neemt je eigen bijzondere zelf altijd met je mee. Overal kun je aan jezelf of aan 
anderen gedachteloos voorbijgaan, overal kun je aandachtig aanwezig zijn: want 
waar je ook gaat, dáár ben je. 
8 aug - Jan Andreae en Anja Meulenbelt
Moslims over de gehele wereld gaan na deze zondag hun vastenmaand in, de 
Ramadan. Wat kunnen deze twee grote religies, christendom en islam, van elkaar 
leren, hoe kunnen ze elkaar aanvullen en elkaar binden en boeien. 
15 aug - Catrinus Mak en Sander Bloemendal
De ongekende kracht van dromen aan de hand van de actualiteit van de visioenen 
van de profeet Daniël.
22 augustus - Helma Schenkeveld
Een verhaal over Karos en Kambro in Zuid-Afrika. Een verhaal over een deken 
van hoop, een kern van liefde, de inspiratie om te bouwen aan een nieuwe 
gemeenschap. - Voor uitgebreide informatie, lees de flyer op ww.deduif.nu

Op verhaal komen - Een bijzondere serie zomerse vieringen. Warm aanbevolen. 
Neem vrienden en familie mee! De Duif: voor en door bevlogen mensen

uZomerserie  - Op verhaal komen


