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Aanvang zondagsviering 10:30uur

Vastenserie 2010 - Levend Midden 
21 febr     Catrinus Mak
28 febr    Frans Gerritsma
  7 maart Diana Vernooij
14 maart Maruja Bredie
21 maart Helma Schenkeveld

Palm Pasen
28 maart Catrinus Mak
Seideravond 
 1 april Marina Slot
Goede Vrijdag
 2 april Harris Brautigam
Pasen
 4 april Marina Slot
Meer informatie oiver de thematiek in 
de folder op de publicatietafel achterin 
de kerk en op de website

Kindernevenvieringen
● zo 7 maart / 4 april / 2 mei / 6 juni

Agenda
21 febr  Rondleiding Bijbels Museum
10 + 11 April Nationaal museum 
weekend 

         

Vrijwilliger gevraagd
Er circuleren in de Duiffamilie vele 
soorten van tijdschriften op kerkelijk, 
godsdienstig, geschiedkundig enzo–
voort interessant terrein. Eigenlijk 
jammer dat zoveel daarvan ongelezen 
door anderen in de papierbak 
verdwijnt. Daarom is het plan opgevat 
om een leestafel te ‘organiseren’ 
waardoor meerdere Duiven er in 
kunnen lezen en zo nodig meenemen. 
Er wordt gezocht naar een vrijwilliger 
die kan helpen bij het verzamelen, 
selecteren en elke week uitstallen van 
die tijdschriften. Wie wil deze taak op 
zich nemen? Aanmelden kan bij Helma 
Schenkeveld. Je wordt door haar met 
open armen ontvangen en verder 
wegwijs gemaakt 

Het GroeneLicht
Koning Winter...
Half  december 2009 kwam Koning Winter in ons land en- op wat kleine 
onderbrekingen na- weet van geen wijken.

De natuur op zijn mooist, al het grijs en grauw sereen wit. Schaatsen door heel 
Nederland, zelfs - even - op de Keizersgracht. Hier in IJburg kijk ik op een 

wit bevoren IJmeer met hier en daar heuse ijsschotsen!
De discussies over het opwarmen van de aarde luwen bij dagenlange strenge 
vorst. Liever hebben we het over de enorme sneeuwval en hoe lang we wel  niet 
in de file hebben gestaan! 
Een rit op 6 januari richting Amsterdam duurt al gauw een uur of  4! Op de 
snelweg “rijden” met 30 km over een heuse ijsbaan, is dit een scene uit “National 
Geographic”? Nee hoor, dit is de winter van 2010 in ons kikkerlandje!
In de Duif  is het net behaaglijk en onze voorgangers proberen ons ook innerlijk 
op te warmen met hun overwegingen, het Koor zingt hun kelen warm...maar 
toch....er ontbreekt iets!
Het is zo leeg in de Duif... Iedere zondag een paar schaars bezette rijen. Houdt 
Koning Winter de mensen tegen? Laten we hopen dat het alleen komt doordat 
een aantal Duiven er even voor kiezen in hun warme nestjes te blijven en de 
gladde wegen, en daardoor ook de Duif, even te laten voor wat het is!
Ik kijk en passant even naar het weer op TV... er zijn hogere temperaturen in 
aantocht! Dit weekend al! Hoera!
Lieve Koning Winter, dank u voor al het moois en voor de fascinerende plaatjes 
van deze winter! Maar.....
Ik vind een wat vollere Duif  toch wel wat aantrekkelijker op zondag en als 
koorlid ook wel leuker om voor te zingen!
Spring is in the air!! Duiven vlieg uit naar de Prinsengracht en laten we weer eens 
genieten van een volle Kerk!
● Hans Ernens

Seider 
Op donderdagavond 1 april, aanvang 18.30 uur, wordt er weer een Seideravond 
georganiseerd volgens de joodschristelijke traditie. Deze vindt plaats op ‘t 
Hemeltje, Utrechtsedwarsstraat 7 aan de achterkant van de kerk. De leiding van 
deze viering ligt in handen bij een van onze voorgangers Marina Slot.
Onze onvolprezen kok Ton Visser zal met hulp deze maaltijd verzorgen.
Je kunt je voor deze avond nog opgeven tot en met 28 maart, dan kunnen wij 
rekening houden met onze inkopen.
De kosten bedragen all-in €10. Je kunt je aanmelden zondags in de koffiehoek 
of  per email h.ghijs@zonnet.nl of  telefoon 020-6266155.
Iedereen is van harte welkom.
● Hortense Ghijs

Lectorentraining 2
Harris en ik hebben na veel positieve reacties besloten om de 2e avond van de 
lectorentraining te verschuiven naar 24 februari aanstaande.
Huiswerkopdracht: Kies een mooie (Duif) tekst uit of  gewoon een tekst die jij 
zelf  mooi vindt en neem die de volgende keer mee, dan gaan we daarmee aan 
het werk.
Noteer dus deze datum en tijdstip in je agenda: 24 februari 20.00 uur in het 
Hemeltje 2e avond lectorentraining. Je bent van harte welkom! 
●Marina en Harris

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: Handreiking over oceanen 2 |  Kleine lening, groot effect 2 | 
| Agenda Maart 3 | Utrechtsedwars - De stemmen zijn weer geteld 4 | 

Lunchconcert 
in De Duif

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



Verjaardagen
21 febr    Frans Gerritsma
25 febr     Erwin Schets
  7 maart Rob Gijbels
12 maart Tobias van der Marck
13 maart Frank Vianen
14 maart Bea Kuyper
15 maart Corrie Keizer
16 maart Lex Molenaar
18 maart Fjodor Gransjean
21 maart Christina Terpstra
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 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, 
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 
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Handreiking over oceanen
In 2008 was dit fonds ons jaardoel. Nu, in 2010 is het 35 jaar geleden 
dat Henk Helsloot zich het lot aantrok van de straatkinderen in Brazilië. 
Reden om opnieuw aandacht te geven aan dit initiatief. Henk wilde de 
kinderen onderdak, voeding, kleding en scholing geven, met het zicht op de 
toekomst. 

Henk startte in Capão Bonito met  de bouw van een opvangcentrum en 
gaf  het de naam: Centro de Assistência Social. Met vallen en opstaan en 

met grote financiële hulp van velen uit Holland, heeft dit centrum onder de 
bezielende leiding van Henk zijn beslag gekregen. Met ruim 60 medewerkers 
vangt hij dagelijks meer dan 500 kinderen op, en samen werken zij aan de 
groei en ontwikkeling van het kind.
Het centrum floreert als nooit tevoren en oogst veel waardering, wat mede 
blijkt uit de ondersteuning van Wilde Ganzen en de overheid ter plekke. 
Onlangs is een nieuwe school voor informatica geopend, waarin les wordt 
gegeven door studenten van de universiteit van Curitiba 
 
Henk Helsloot komt in april van dit jaar weer naar Nederland en gaat 
u, trouwe donateur, daarbij bedanken voor de jarenlange steun en het 
vertrouwen in zijn en uw sociaal centrum, dat dit jaar 35 jaar bestaat. Tevens 
wil hij samen met u en zijn tweelingbroer Bas zijn 80ste verjaardag vieren. 
Verder mag hij ook nog eens zijn 55ste priesterjaar ingaan. Reden genoeg dus 
om hier in dankbaarheid bij stil te staan.

Dit gaan wij doen op 18 april a.s. tijdens de viering in de St. Urbanuskerk te 
Bovenkerk om 10.30 uur, met als voorgangers de jubilaris Henk Helsloot en 
Kees Harte, en muzikale medewerking van het koor Aurora en combo o.l.v. 
Lous Zandvliet.
Daarna vervolgen wij de dag in het Noorddamcentrum, tegenover de St. 
Urbanus kerk. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u Henk 
feliciteren en genieten van een documentaire over ruim 50 jaar priesterwerk van 
Henk in Nederland en Brazilië. Ook is er een uitgebreide fototentoonstelling 
te zien, waardoor u inzicht krijgt in wat Henk Helsloot daar met hulp van 
zijn medewerkers bereikt heeft. Tevens kunnen de aanwezige bestuurs- en 
familieleden u verder informeren over dit bijzondere project.
Graag tot ziens op 18 april a.s.
● Ria Bakker-Helsloot
Namens de Stichting “Handreiking over Oceanen”
Kontaktadres: St. Handreiking over Oceanen, 
Rondenburglaan 55 , 2135 KN  Hoofddorp  Telefoon: 023-5655478  e-mail: info@handreikingoveroceanen.nl 
ANBI-nummer: 816355526  Website: www.handreikingoveroceanen.nl
Voor donaties: Giro 2465271 / Banknr. 67.58.10.159 t.n.v. Stichting Handreiking over Oceanen, Hoofddorp

Groot effect van een kleine lening
Rosario Christina Rosales is 24 jaar en woont in Totonicapán, Guatemala. Ze 
heeft een eigen bedrijfje voor inkoop en verkoop van traditionele kleding. 
Haar kapitaal is beperkt. Ze kan daardoor lang niet altijd kleren inkopen 
die haar klanten graag willen. Zo loopt ze omzet mis. Daarom is ze op zoek 
naar een lening. Risario Christina is een van de vierhonderd mensen op 
www.kiva.org, een ‘online microkrediet marktplaats’. Allemaal zijn het kleine 
ondernemers met goede en realistische plannen. Het ontbreekt ze alleen aan 
middelen om te investeren. Een lening van de bank krijgen ze niet, daarom 
doen ze een beroep op ons. Rosaria Christina heeft 675 dollar nodig. Via de 
site kun je haar 25 dollar (of  een veelvoud daarvan) lenen. Het geld krijg je 
later dus gewoon terug. Kun je het weer opnieuw uitlenen.
● Bron: Happinez 2009-6
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Agenda Maart
● Het boek Job in vorm. Op zaterdag 13 maart a.s. in de Rode Hoed; aanvang: 
10:30 uur. Het boek Job in de nieuwe literaire vertaling van Jan Fokkelman 
gelezen en uitgelegd door Huub Oosterhuis, Jan Fokkelman, Alex van Heusden, 
Marcel Hensema, Hans Croiset en Rudolf  Lucieer.  Met muziek van Bart 
Lelivelt, Antoine Oomen en Arno Bornkamp. Afsluiting rond 17.00 uur. Kaarten 
kosten € 30 of  € 25 met korting, reserveren: telefonisch bij Stichting Leerhuis & Liturgie 
(020) 625 69 40 of  per mail: vanderlinden@leerhuisenliturgie.nl

● Concerten: Dat een nieuwe wereld komen zal.  In maart en april 2010 treden 
componist Antoine Oomen en zijn Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze 
muziek in het land op met een programma onder de titel ‘Dat een nieuwe wereld 
komen zal’.
Op zondagen 7 maart in Amsterdam Thomaskerk 16.00 uur, 14 maart in Wassenaar 
St.Willibrorduskerk 16:00 uur, 21 maart in Uithoorn De Burgt 16:00 uur, 11 april in 
Leiden Hooglandsekerk 16.00 uur  en 25 april in Dedemsvaart geref.kerkelijk centrum 
16.00 uur en tenslotte alvast|: 3 oktober Veldhoven StMaartenskerk 16.00 uur . Meer 
informatie op de website: www.antoineoomen.nl

● De Passie van Lucas. In de weken voor Pasen wordt op vele plaatsen het 
passieverhaal uitgevoerd volgens het evangelie van Matteüs of  Johannes. Bij La 
Verna een mooie serie waarin gelezen wordt uit het passieverhaal volgens Lucas: 
de Intocht van Jezus in Jeruzalem, het Laatste avondmaal, Goede Vrijdag èn 
de Verrijzenis. We staan allereerst stil bij de verhalen zelf  en de eigen accenten 
die de evangelist Lucas legt. Tijdens elke bijeenkomst kijken we ook hoe een 
beeldend kunstenaar uit de recente geschiedenis het gebeuren heeft verbeeld en 
hoe dit ons verstaan ervan verrijkt. 
Data: donderdag 25 februari, 11, 25 maart Tijd: 14.00 uur - 16.00 uur
Prijs: € 35,-   Bel even met La Verna / Franciscaans centrum voor spirituele ontwikkeling 
- Derkinderenstraat 82 1062 BJ Amsterdam Tel: 020 - 346 75 30  Fax: 020 - 346 75 
31  info@laverna.nl  

● Het Ignatiushuis organiseert Breken en delen in de Apokriefe geschriften 
In november 2009 kwam Het Grote Boek der Apokriefen uit met ‘geheime’ 
christelijke geschriften uit de eerste vier eeuwen die niet in de Bijbel terecht zijn 
gekomen. Veel van deze teksten gaan over het ‘breken’ met de oude gewoonten 
en het aanvangen van een nieuw leven in de geest van Christus, en het ‘delen’ 
van zijn wijsheid. Deze apokriefe evangeliën, brieven, verhandelingen en 
openbaringen getuigen van een indringende spiritualiteit uit een tijd dat er nog 
geen algemeen vastgestelde geloofsleer bestond. Dat verklaart ook de grote 
pluriformiteit van de gevonden teksten, van orthodox (zoals de Brief  van de 
Apostelen), tot gnostisch (zoals het Evangelie van Judas en het Boek van Jeü). 
Een aparte plaats nemen de oude joods-christelijke evangeliën en verloren 
uitspraken van Jezus in. Ze raken ook de mens van nu nog diep. 
Code van deze lezing: C 935  Datum: maandag 15 maart 19.30-22.00 uur en de kosten 
zijn: € 17,50 Aanmelden bij het Ignatiushuis

● Vrouwen in de bijbel en in de Koran. In de vele boeken die over vrouwen 
en de Koran zijn geschreven, staan meestal de wetgevende teksten uit het 
boek centraal: wat mogen vrouwen wel en niet? Veel fascinerender en 
genuanceerder zijn de koranverhalen over vrouwen zélf. In de Koran duiken 
voorbeeldige vrouwen en vrome vrouwen op, maar ook gevaarlijke verleidsters 
en geëmancipeerde vorstinnen. 
‘Vorstinnen, verleidsters en vriendinnen van God’ belicht een aantal van hen: vrouwen 
die zowel in de Bijbel als in de Koran voorkomen. Vrouwen als Eva, de koningin 
van Sheba en Maria, de moeder van Jezus. De vraag is: welk beeld schetsen deze 
verhalen over vrouwen in de islam en wat dragen deze verhalen bij aan de discussie 
over de positie van moslim vrouwen? Martha Frederiks 

Handreiking over oceanen
In 2008 was dit fonds ons jaardoel. Nu, in 2010 is het 35 jaar geleden 
dat Henk Helsloot zich het lot aantrok van de straatkinderen in Brazilië. 
Reden om opnieuw aandacht te geven aan dit initiatief. Henk wilde de 
kinderen onderdak, voeding, kleding en scholing geven, met het zicht op de 
toekomst. 

Henk startte in Capão Bonito met  de bouw van een opvangcentrum en 
gaf  het de naam: Centro de Assistência Social. Met vallen en opstaan en 

met grote financiële hulp van velen uit Holland, heeft dit centrum onder de 
bezielende leiding van Henk zijn beslag gekregen. Met ruim 60 medewerkers 
vangt hij dagelijks meer dan 500 kinderen op, en samen werken zij aan de 
groei en ontwikkeling van het kind.
Het centrum floreert als nooit tevoren en oogst veel waardering, wat mede 
blijkt uit de ondersteuning van Wilde Ganzen en de overheid ter plekke. 
Onlangs is een nieuwe school voor informatica geopend, waarin les wordt 
gegeven door studenten van de universiteit van Curitiba 
 
Henk Helsloot komt in april van dit jaar weer naar Nederland en gaat 
u, trouwe donateur, daarbij bedanken voor de jarenlange steun en het 
vertrouwen in zijn en uw sociaal centrum, dat dit jaar 35 jaar bestaat. Tevens 
wil hij samen met u en zijn tweelingbroer Bas zijn 80ste verjaardag vieren. 
Verder mag hij ook nog eens zijn 55ste priesterjaar ingaan. Reden genoeg dus 
om hier in dankbaarheid bij stil te staan.

Dit gaan wij doen op 18 april a.s. tijdens de viering in de St. Urbanuskerk te 
Bovenkerk om 10.30 uur, met als voorgangers de jubilaris Henk Helsloot en 
Kees Harte, en muzikale medewerking van het koor Aurora en combo o.l.v. 
Lous Zandvliet.
Daarna vervolgen wij de dag in het Noorddamcentrum, tegenover de St. 
Urbanus kerk. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u Henk 
feliciteren en genieten van een documentaire over ruim 50 jaar priesterwerk van 
Henk in Nederland en Brazilië. Ook is er een uitgebreide fototentoonstelling 
te zien, waardoor u inzicht krijgt in wat Henk Helsloot daar met hulp van 
zijn medewerkers bereikt heeft. Tevens kunnen de aanwezige bestuurs- en 
familieleden u verder informeren over dit bijzondere project.
Graag tot ziens op 18 april a.s.
● Ria Bakker-Helsloot
Namens de Stichting “Handreiking over Oceanen”
Kontaktadres: St. Handreiking over Oceanen, 
Rondenburglaan 55 , 2135 KN  Hoofddorp  Telefoon: 023-5655478  e-mail: info@handreikingoveroceanen.nl 
ANBI-nummer: 816355526  Website: www.handreikingoveroceanen.nl
Voor donaties: Giro 2465271 / Banknr. 67.58.10.159 t.n.v. Stichting Handreiking over Oceanen, Hoofddorp

Groot effect van een kleine lening
Rosario Christina Rosales is 24 jaar en woont in Totonicapán, Guatemala. Ze 
heeft een eigen bedrijfje voor inkoop en verkoop van traditionele kleding. 
Haar kapitaal is beperkt. Ze kan daardoor lang niet altijd kleren inkopen 
die haar klanten graag willen. Zo loopt ze omzet mis. Daarom is ze op zoek 
naar een lening. Risario Christina is een van de vierhonderd mensen op 
www.kiva.org, een ‘online microkrediet marktplaats’. Allemaal zijn het kleine 
ondernemers met goede en realistische plannen. Het ontbreekt ze alleen aan 
middelen om te investeren. Een lening van de bank krijgen ze niet, daarom 
doen ze een beroep op ons. Rosaria Christina heeft 675 dollar nodig. Via de 
site kun je haar 25 dollar (of  een veelvoud daarvan) lenen. Het geld krijg je 
later dus gewoon terug. Kun je het weer opnieuw uitlenen.
● Bron: Happinez 2009-6

Bakkers/sters gezocht
Een oproep van mij, Yvonne aan alle 
duiven die er plezier in hebben om 
te bakken, voor de zondagen na de 
dienst.
Dan hebben wij allen iets lekkers bij de 
koffie of de thee.
En kunnen wij onze kas wat vullen.
Graag massaal uw reactie bij mij.
Bij voorbaat mijn oprechte dank en ik 
wil iedereen die in het afgelopen jaar 
veelvuldig gebakken hebben hiervoor 
bedanken.
● Yvonne van der Velden

Schrijven voor Amnesty
Wij vinden het belangrijk om ons, 
samen met zo´n 40.000 anderen, in te 
zetten voor situaties waarbij mensen in 
direct levensgevaar zijn. Daarom doen 
wij regelmatig mee aan digitale acties 
via e-mail en/of SMS van Amnesty 
International.
Amnesty International heeft ons ge-
vraagd of wij mensen in onze omgeving 
kennen die ook in actie willen komen 
door aan deze digitale acties mee te 
doen. 
Hoe meer deelnemers, hoe beter 
Amnesty kan actievoeren tegen ur-
gente schendingen van de mensen-
rechten.
Doe jij ook mee? De acties kosten heel 
weinig tijd en hebben goede resultaten.
Kijk op amnesty.nl/in_actie_campagnes 
voor de laatste schrijfacties.

Geef je alsjeblieft op via Fred of 
Herman. Hun adresgegevens vind je in 
de adreslijst van De Duif.

Spreuken
Tussen kwaad doen 
en goed doen 
bestaat geen ander verschil 
dan de onrust 
of de vrede van het geweten; 
het kost evenveel moeite.
 Honoré de Balzac

Als je eerst met jezelf 
verzoend bent en tot vrede 
met jezelf gekomen bent, 
pas dan kun je 
een vredesteken zijn 
voor anderen.
 Ambrosius van MilaatLees door op pagina 4 ►
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is bijzonder 
hoogleraar Missiologie aan de Universiteit 
Utrecht en verbonden aan het IIMO. Zij 
verdiept zich al jarenlang in de relaties 
tussen christenen en moslims

Boekpresentatie 
De presentatie van het boek vindt plaats 
tijdens het Symposium Islamitische 
verhalen over vrouwen in Bijbel en Koran 
op 4 maart 2010 (13.00 -17.00 uur) in 
de Boothzaal Universiteitsbibliotheek 
(Universiteitscentrum De Uithof, 
Heidelberglaan 3, Utrecht) 
Sprekers op het symposium zijn o.a. prof. dr. 

Martha Frederiks en dr. Gé Speelman.

Toegang vrij, vooraf  aanmelden (uiterlijk 27 
februari 2010) is noodzakelijk. Aanmelding/meer 
informatie: Jeannette Boere - a.c.m.boere@uu.nl; tel. 
(030) 253 2079   Titel: Vorstinnen, verleidsters 
en vriendinnen van God. Islamitische verhalen over 
vrouwen in Bijbel en Koran   Auteur: Martha 
Frederiks  isbn:978 90 21142 42 5 

Prijs: €16,00 Begeleiding: Jacob Slavenburg, 
cultuurhis–toricus en redacteur van de uitgave van 
deze geschriften. Eerder vertaalde hij, samen met 
Willem Glaudemans, de Nag Hammadi-geschriften 
in het Nederlands. 

De eerste zondag van februari was het weer zover. 
Zoals gebruikelijk op die zondag hebben wij  

gekozen voor een nieuw doel voor de maandelijkse 
extra collecte, voor de voorgangers en bestuursleden 
voor het nieuwe jaar 2010. Een goed gebruik in onze 
democratische gemeenschap.

Na een lange, druk bezochte viering hebben we 
de jaarlijkse verkiezingen gehouden. De eerste 
zondag van januari hebben we kandidaten voor 
voorgangers aangedragen en 7 mensen hebben 
zich ook daadwerkelijk kandidaat gesteld om in het 
komende jaar onze vieringen te gaan verzorgen. Uit 
onze gemeenschap zijn vier voorstellen gekomen 
om onze maandelijkse extra collecte aan te doneren 
en 6 bestuursleden hebben zich opnieuw kandidaat 
gesteld om het bestuur te vormen van onze 
Stichting.

Na eerste stemming waren er een gelijk aantal 
stemmen uitgebracht op twee jaardoelen, te 
weten, Leri for Life, het project wat kinderen in het 
binnenland van Suriname meer kansen wil bieden 
door voorschools onderwijs aan te bieden en de 
Stichting Adopteer een vroedvrouw, die moedersterfte wil 
terugdringen door het verschaffen van studiebeurzen 
aan leerling verpleegkundigen en vroedvrouwen in 
Afrika. Er was een tweede stemming nodig om de 
beslissing te laten vallen. 
Het komende jaar wordt er extra gecollecteerd voor 
de Stichting Adopteer een vroedvrouw. Diana 
Vernooij heeft dit jaardoel voorgedragen en zij zal 
ons het komende jaar in Het Groene Licht op de 
hoogte houden van de werkzaamheden van deze 
Stichting.

Alle voorgangers die zich kandidaat hebben 
gesteld na de voordrachten in januari  hebben 
door de hoeveelheid uitgebrachte stemmen meer 
dan voldoende draagkracht vanuit de gemeenschap 
gekregen om het komende jaar voor te kunnen 

gaan in De Duif. Voorwaar geen makkelijke taak. 
Catrinus Mak, Diana Vernooij, Frans Gerritsma, 
Helma Schenkeveld, Jan Andreae, Marina Slot 
en Maruja Bredie zullen dit jaar, met een kleinere 
groep dan we gewend waren de afgelopen jaren, op 
zondag onze vieringen verzorgen.

Ook de voorgedragen kandidaten voor het nieuwe 
bestuur hebben allen meer dan voldoende stemmen 
gehaald. Hans Ernens, Hortense Ghijs, Ineke 
Pruissen, Dorien Gransjean-Eldering, Marian 
van der Meer-Gras en ik zullen het komende jaar 
het bestuur vormen van de Stichting. Er is nog 
één positie vacant die we zeker zullen proberen in 
te vullen, maar ook met zes bestuursleden kunnen 
wij verder. In de huidige samenstelling zal er aan de 
taakverdeling niets veranderen. Alle bestuursleden 
hebben reeds uitgesproken nog een jaar voor 
dezelfde functie te willen gaan. We zullen de 
eerstkomende VA op zondag 18 april het jaarverslag 
en de jaarcijfers van 2009 presenteren. 

Ik wil graag alle leden van onze gemeenschap 
bedanken voor het gestelde vertrouwen in de 
voorgangers en de bestuursleden. Het is voor 
iedereen belangrijk zich gedragen te weten door de 
gemeenschap. 

Tot slot wil ik Harris Brautigam, Rob Gijbels, Henk 
Kemper en Fred Vos bedanken die allen hebben 
besloten dit jaar met één of  meerdere van hun 
bezigheden in De Duif  te moeten stoppen. Gelukkig 
geldt voor niemand dat we ook daadwerkelijk het 
contact zullen gaan verliezen, want er blijft nog 
genoeg over wat ze wel willen bijdragen, maar toch, 
heel erg bedankt voor de tijd en energie die jullie 
jarenlang belangeloos voor de gemeenschap hebben 
willen inzetten. Waar zouden wij zijn zonder mensen 
zoals jullie!

● Hedwig Buren

Utrechtsedwars

De stemmen zijn weer geteld
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