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Aanvang zondagsviering 10:30uur

Zo 30 jan   Jan Andreae
Zo   6 febr  Catrinus Mak
Zo 13 febr  nog niet bekend
Zo 20 febr  Catrinus Mak
Zo 27 febr  Helma Schenkeveld

Kindernevenvieringen                      
● 17 april - Palmpasen
● 26 juni - Sint Jan
●   6 november - Sint Maarten
● 24 december - Kinderkerstviering
(zie artikel op deze pagina)  
                                       

Agenda
● 30 januari  12.00-13.00 uur
  Vervolggesprek over de toekomst 
  van De Duif
● 6 februari 2011 om 12.00 uur
  Jaarlijkse Verkiezingen 
  voorgangers / jaardoel / bestuur

Het GroeneLicht
Laat je stem niet verloren gaan
Er staan weer verkiezingen voor de deur! Voor voorgangers, het jaardoel, 
bestuur. Belangrijk dat jullie allemaal komen om mee te stemmen. De Duif  
is democratisch. Jullie mogen het zeggen. Als voorganger, lector, koorlid, HGL- 
schrijver, bestuurslid en ja... als bezoeker. Maar laat je dan wel horen! 

Vandaag zaten Rui en ik in de Duif   in het publiek tijdens het lunchconcert, 
Corde Vocali, gearrangeerd door Sem. Wat een prachtig koor en zulke mooie 

stemmen. 
“Wat leuk”, dacht ik, “zouden onze Duiven zo vanaf  deze plek ook zo van ons 
in ons eigen koor genieten?” De akoestiek is werkelijk geweldig. Na het concert 
sprak ik met de koorleden van Corde Vocali! Ook zij hadden het idee dat ze ons 
de tent uitzongen! Wat een geluid! Een zeer gedreven clubje mensen, die 2 keer 
per jaar optreden en iedere week repeteren in de woonkamer bij iemand thuis.
Wij boffen dan maar als Duif  koor, dat we iedere week in zo’n mooie kerk 
mogen repeteren in plaats van bij Henk of  Hedwig in de woonkamer! (Alhoewel 
zij wel altijd heerlijke wijn in huis hebben...)
Een CD hadden ze ook nog niet uitgegeven, en dan met zulke prachtige stemmen! 
Even dacht ik spontaan om ze allemaal te polsen voor ons koor... komen er in 1 
klap 8 mensen bij! Hoeven ze niet meer in de huiskamer te repeteren! Tja, maar 
dat staat ook weer zo hebberig.
Na dit concert de Duif  weer opruimen, arme Catrinus kreeg het maar niet voor 
elkaar te stoelen op elkaar te stapelen, oefening baart kunst!
Toen iedereen weg was stonden Rui en ik even helemaal alleen in de Duif, wat 
een mooie kerk is het toch! Nog even een bas solo brullen door de kerk heen en 
dan richting auto. Yellow Brick was out of  order, maar gelukkig geen bon op de 
voorruit! Zo maar even 8 euro verdiend!
De laatste leden van Corde Vocali liepen in de verte op de brug. Zal ik ze dan 
toch nog even vragen voor het koor? Maar ja, ze zijn wel heel erg goed... Dan 
toch nog maar een keer een oproep in het HGL of  een van onze Duiven zin heeft 
om zich bij ons koor aan te sluiten. Niemand anders zingt zo mooi “Scheur de 
wolken uiteen” als wij, toch?
● Hans Ernens
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Lunchconcerten 
in De Duif

 27 februari
● Trio Lidewij Faber cello 
 Vera Kerstens & 
 Yuri van Nieuwkerk piano 

 13 maart
● Inger van Vliet 
 “Haren, snaren, vioolmuziek”

 10 april
● Duo “Bumble Bee”
 Nienke Dekker & Nelly Koetsier 
 Klarinet en piano

 8 mei
● Kristina Sandulova piano

 12 juni
● Bram Buitenkant piano

Voor het totale concert aanbod in 
De Duif zie de aankondiging op 
www.stadsherstel.nl > Cultuuragenda

Kindernevendiensten in een ander jasje
In overleg met de voorgangers en het bestuur heb ik besloten om de 
kindernevendiensten voortaan niet meer maandelijks te houden. De 
belangstelling vanuit onze gemeenschap is duidelijk niet aanwezig, waardoor 
Bert of  ik meermalen met alleen onze eigen kinderen in een kinderviering 
zaten. Zelfs in een succesvolle kinderkerstviering, waar 195 kinderen voor zijn 
aangemeld, waren slechts 5 kinderen ‘uit onze eigen stal’ aanwezig. Dat is geen 
verwijt, maar slechts een nuchtere constatering van het feit dat onze huidige 
gemeenschap weinig kleine(re) kinderen kent en de behoefte op dit moment 
kennelijk eenvoudigweg niet bestaat. Maar dat betekent niet dat we helemaal met 
de kindervieringen gaan stoppen. Het afgelopen jaar hebben we al een aanzet 
gemaakt om het juist te concentreren op enkele grotere vieringen. Daarvoor 
hebben we voor het komende jaar uitgekozen: Palmpasen (17 april), Sint Jan 
(26 juni) en Sint Maarten (6 november). En uiteraard houden we de grootste 
kinderviering van het jaar, Kerst op 24 december, ook in ere! Noteer deze data 
dus in je agenda, want wij hebben er zin in!
● Marian van der Meer, coördinator kindervieringen
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Verjaardagen
 23 jan Wim Moerkamp
 25 jan Jeroen Moerkamp
 28 jan Yaël van der Marck
   3  feb Maxime Vos
 10 feb Marja Bommerson
 12 feb Arjan Vader
 16 feb Marina Slot

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. 2009 - Sundjata, 
opvangcentrum en huishoudschool, Dakar, 
Senegal, www.sundjata.nl. 
2008 - Handreiking over oceanen

Heet van de naald
Zaterdag 15 januari kwamen de voorgangers bijeen. Zo vlak voor de verkiezingen 
waren we met vijf  oudgedienden die weer kandidaat zijn: Marina, Jan, Helma, 
Catrinus en ondergetekende, Diana. Bert van de Meer was genodigd voor de 
vergadering, omdat hij een nieuwe kandidaat voorganger is, maar was helaas 
verhinderd. Sem van de Pol was aanwezig, als vaste nieuwe gastvoorganger, “in 
opleiding” tot vaste voorganger. 
We hebben afscheid genomen van Frans Gerritsma, die verhuisd is naar Delft. 
Ook Maruja Bredie hebben we van verre uitgezwaaid – zij kon niet komen en 
neemt het komend jaar afstand als voorganger. 

Met dit te schrijven schets ik direct ons dilemma: in plaats van weer te groeien 
naar de beoogde 10 voorgangers gaan we komend jaar van 7 vaste voorgangers 
naar (hopelijk) 6 vaste voorgangers. Ons aantal is dus kleiner geworden en dat 
betekent meer werk op minder schouders. Daarnaast vraagt het krimpend aantal 
mensen in de kerk om actie. 
Om sommige zondagen geen diensten te houden – dat is voor ons geen optie! 
We willen breder denken, zullen dat nu ook echt moeten doen. Hoe kunnen we 
meer mensen betrekken bij het voorgaan en tegelijk ook onze luiken openslaan 
om meer mensen aan te spreken naar onze kerk te komen? 

Twee initiatieven hebben we nu voor het komend jaar. Het eerste: de groep 
mensen van buiten De Duif  die we gaan benaderen om met ons voor te gaan 
maken we breder. We gaan zoeken naar bevlogen en bewogen mensen die iets 
te vertellen hebben. We gaan daarvoor ook breder kijken dan de ons bekende 
voorgangers. Het succes van De Preek van de Leek is inspirerend om mensen die 
goed passen in de veelkleurigheid van De Duif  uit te nodigen een overweging in 
onze dienst te houden. Hebben jullie suggesties: we horen ze graag! 

Het tweede initiatief is dat we ruimte willen geven aan multireligiositeit. We 
willen, samen met mensen die we kennen en vertrouwen, vieringen in breder 
verband organiseren. Dat kan door een thema te benaderen vanuit tegelijk het 
christendom en een andere religie. We zoeken naar meer binding en vertrouwen 
tussen gelijkgezinde mensen van verschillende religies. Samen bidden in onze 
verschillende talen en symbolen lijkt ons een prachtige verrijking. 

Daarnaast hebben we ook nog iets praktisch bedacht. We wilden een 
“buitenring” van voorgangers maken. We gaan een paar oudgedienden vragen 
of  zij met bekende gastvoorgangers voor willen gaan – zodat er weer meer 
mensen de zondagse vieringen gezamenlijk dragen. 

In het volgende HGL zullen we de serie “Tussentijd” - die we gaan houden in de 
40 dagentijd en de Goede Week voor Pasen - uitwerken en toelichten. 
Voor nu: ga stemmen - we hebben een goede ploeg voorgangers nodig dit jaar. 
● Diana Vernooij

Voorstel Jaardoel 2011 - Project Gawad Kalinka
Door Hans Ernens - Ik wil graag een fantastisch project voordragen als jaardoel 
2011. Een goede vriend van mij, Cees Ursem, werkt bij de KLM in Manilla 
Philippes. Hij heeft het project Gawad Kalinka opgezet om huisjes te bouwen 
in een van de slechtste buurten -krottenwijken- van Manilla. De kleine solide 
huisjes hebben een Hollands karakter.
Dit betekent dat Cees de handen uit de mouwen steekt en zelf, met mede 
vrijwilligers -meestal allen Europeanen werkzaam in de Philippijnen- huizen 
bouwen in hun vrije tijd en/of  vakantiedagen. Alles doen ze zelf, slepen met 
water, zand, constructie materiaal enzovoort, enzovoort. Er is een enorme wil 
en direct resultaat waarneembaar, en iedereen steekt ook zelf  zoveel als men kan 
missen in dit project. Niet met charity parties, zoals de steenrijken in Manilla 
dat doen, maar door zelf  de huisjes te bouwen in de Lees verder op pagina 5 ►
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Een wereld bouwen die in vrede is 
Door Marina Slot - In deze tijd en in een samenleving die moeizaam naar verbinding 
zoekt, speelt  de Duif  een andere rol als vroeger. Wij gooien de ramen en de 
deuren van onze kerk en gemeenschap open naar  de wereld, naar mensen van 
andere inspirerende groepen en religieuze stromingen.
Wij naderen vanuit onze christelijke traditie anderen in geloof  en levensvisie 
om ‘samen een wereld te bouwen die in vrede is’. Daarnaast verlangen wij zelf  
natuurlijk naar troost en uitdaging, naar warmte en gemeenschap en dat is ook 
een belangrijk onderdeel van ons samenzijn. Als voorganger heb ik in beide 
bewegingen samen met mijn collega’s een voortrekkersrol en die vervul ik graag 
omdat het bij mij past. Ik heb nog nooit in werk een jubileum  meegemaakt, 
alleen in de Duif  ga ik voor de 21e keer op voor het voorgangerschap. Dat zegt 
veel over hoe graag ik het doe, met hart en ziel en met jullie samen. ● 

Bevlogen en bewogen 
Door Helma Schenkeveld - Bevlogen en bewogen mensen, met een open hart en een 
luisterend oor, voor zichzelf  en voor de mensen om hen heen. Bevlogen en 
bewogen mensen, die willen genieten van het leven. Bevlogen en bewogen mensen, 
die vreugde en vrolijkheid rondstrooien, omdat dit aanstekelijk werkt. En die 
zorgen, pijn en verdriet kunnen delen, omdat ze dan kleiner worden en een plekje 
kunnen krijgen. Van die bevlogen en bewogen mensen, van die mensen hou ik. En 
die mensen kom ik tegen in de Duif, een plek waar ik ook komend jaar het liefst 
elke zondag wil zijn, om inspiratie te halen, te krijgen en te geven. En als genoeg 
mensen het willen, dan wil ik ook graag als voorganger het komende jaar een aantal 
diensten vorm en kleur geven. Met bekende en onbekende teksten, met bekende en 
onbekende liederen, voor en door vertrouwde en wellicht ook nieuwe mensen. ● 

De luiken open 
Door Diana Vernooij - We staan in de Duif  voor de uitdaging om de verbreding te 
zoeken. Dat is noodzaak en ook onze wens. Het betekent dat we dat wat we te bieden 
hebben voor een bredere groep aantrekkelijk willen gaan maken. De luiken open. 
Het betekent ook dat we meer mensen zullen gaan betrekken bij het vormgeven 
van de diensten, zoals we het afgelopen jaar al hebben ingezet. Creativiteit, nieuwe 
impulsen, loslaten van oude gewoonten – het is een prachtige uitdaging om dit jaar 
vorm aan te geven. 
Op zondag staan we samen stil, laten ons volstromen met muziek en aandacht, en 
komen tot bezinning op ons leven. Het zal dit jaar een bijzondere uitdaging worden 
om samen inspiratie en nieuwe wegen te vinden.  ● 

God is ieder ogenblik nieuw
Door Catrinus Mak - Voorgaan in de duifgemeenschap, is voor mij telkens weer een 
uitdaging en zoektocht, om te creëren waar het op aan komt. God en mens, die 
naar elkaar zoeken. Om tot rust te komen, of  juist tot onrust; om geïnspireerd te 
raken en om met een verfriste levenshouding verder te kunnen. Meestal vind je op 
basis van tekst en gesprek mooie nieuwe inspirerende dingen, of  kun je zomaar 
opeens door muziek, een ontmoeting of  een tekst diep geraakt worden. Zo wordt 
God ieder ogenblik weer nieuw.
2011 is een belangrijk jaar voor De Duif, we zetten ons 

 Jan: 
“... ik wil me 
met anderen 

inspannen om dit 
huis voor heel veel 
mensen een thuis 

voor bezieling te 
laten zijn ...”

Catrinus: 
“... Voorgaan is 
voor mij telkens 

weer een uitdaging 
en zoektocht, om 

te creëren 
waar het op aan 

komt  ...”

 Diana: 
“... Creativiteit, 
nieuwe impulsen, 
loslaten van 
oude gewoonten 
– een prachtige 
uitdaging 
om vorm aan te 
geven ...”

 Marina:
“... Samen met 

mijn collega’s een 
voortrekkersrol 

vervullen 
omdat het bij 

mij past ... 

Helma: 
“... de Duif, een 
plek waar ik ook 
komend jaar wil 
zijn, om inspiratie 
te halen, te 
krijgen en te 
geven ...”

Kandidaat voorgangers
De kandidaat voorgangers 2011 vroegen wij welke invulling zij komend jaar 
willen geven aan hun ambt. 

Lees verder op pagina 6 ►

De Duif: steeds meer terugkeer naar een thuis
Door Jan Andreae - Ik ben nu een klein jaar aan De Duif  verbonden. Ik beleef  
De Duif  steeds meer als een terugkeer naar een thuis, een vluchtheuvel en plek 
om werkelijk samen te zijn. Het komende jaar wil ik me graag met anderen 
inspannen om dit huis voor heel veel mensen een thuis voor bezieling te laten 
zijn. Zodat we iedere zondag weer bij kunnen dragen om de wereld een klein 
beetje mooier te maken. ● 
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Utrechtsedwars

Zondag 2 januari hebben we met elkaar geproost 
op het nieuwe jaar. Helaas was het door de 

gladheid voor een aantal Duiven niet mogelijk om 
aanwezig te zijn. Maar de wieltjes van Ton zijn toch 
opgegaan. 

Zoals gebruikelijk, horen voor de toast een aantal 
woorden van de voorzitter. Er was al veel moois 
gezegd tijdens de dienst, maar toch wil ik hier 
graag twee punten herhalen die uitgesproken zijn. 
Allereerst de voortgang van de gesprekken over de 
toekomst van De Duif. Al voor de zomer vorig jaar 
zijn er Duiven enthousiast bezig met dit onderwerp. 
Een eerste tastbaar resultaat is de nieuwe fl yer die we 
tijdens de advent en de kerstvieringen goed hebben 
kunnen verspreiden. Integenstelling tot een eerdere 
afspraak gaan we op zondag 30 januari na de dienst 
met elkaar verder. Aan de hand van een presentatie 
willen we met iedereen delen waar we tot nu toe 
staan in onze zoektocht naar de identiteit van De 
Duif. Hou deze zondag dus een uurtje langer vrij in 
je agenda.

Een ander onderwerp is het omzien naar elkaar. 
Iedere zondag slagen wij erin elkaar te raken met 
woorden, gezang en aandacht voor elkaar. We 
hebben onze eigen sociale kringen waarin we 
verkeren en daarbinnen voelen we ons goed. Toch 
krijgen we ook signalen van mensen die zich daar 
buiten gesloten voelen. Daar is van twee kanten 
iets aan te doen. Heb aandacht voor de mensen die 
‘alleen’ staan, maar ga ook op iemand af  wanneer 

je je alleen voelt staan. 
Spreek iemand aan en 
doorbreek bestaande 
patronen. Ieder voor 
zich zal ongetwijfeld 
doen wat hij of  zij kan, 
maar het kan geen kwaad 
om daar meer alert op te 
zijn in de toekomst. Een 
ander signaal komt van 
mensen die niet meer, of  

niet meer zo vaak op zondag aanwezig kunnen zijn. 
Eenmaal uit De Duif  wordt men snel ‘vergeten’. Er 
zijn ongetwijfeld voldoende argumenten te bedenken 
waarom je die telefoon niet pakt om even te vragen 
hoe het met iemand gaat, of  dat kaartje te schrijven 
waarin je iemand wilt laten weten dat je nog aan ze 
denkt, maar daar hebben de ‘wegblijvers’ niets aan. 
Ik ben overigens de eerste om toe te geven dat mijn 
sociale cirkel wel wat groter kan. En ook bij mij blijft 
dat telefoontje of  kaartje soms liggen, maar niets 
veranderlijker dan een mens dus waarom niet het 
mooie voornemen om daar in de toekomst meer tijd 
voor te maken. Aandacht voor elkaar brengt zoveel 
en kost zo weinig.

Tot slot wil ik jullie van harte uitnodigen om zondag 
6 februari naar De Duif  te komen. Op die dag 
zijn de jaarlijkse verkiezingen van ons jaardoel, de 
voorgangers en het bestuur. We vinden het een 
groot goed dat wij al jaren uit onze gemeenschap op 
een democratische manier mensen kiezen om voor 
ons belangrijke taken uit te voeren om De Duif  
draaiende te houden. En zoals Frans het zondag zo 
mooi zei: “Aanmoediging kan iemand vleugels geven. 
Mensen worden opgezweept, door de aanmoediging 
van velen, om tot het uiterste te gaan in hun prestaties. 
Mensen voelen zich gedragen door de aanmoediging van 
hun supporters. Dat geeft kracht. We hebben support 
nodig”.  Dus kom met velen en spreek je uit.

Ik wil eindigen met de slotwoorden uit de 
overweging van Frans. Tijdens zijn laatste viering 
als vaste voorganger heeft hij ons het volgende mee 
gegeven; Ik wil jullie aanmoedigen verder te zoeken 
naar hoe De Duif een licht kan zijn voor mensen die 
dit huis betreden, er willen schuilen. Een plek van 
vertrouwen waar mensen meer en meer ontdekken wie 
ze zijn met alle kracht die in hen is. Mensen die zoeken 
naar authentiek geloof. Naar vrede en gerechtigheid 
naar aanmoediging in hun leven.
Laten wij dit mogelijk maken.

● Hedwig Buren, Voorzitter

Aanmoediging

Omzien
Omzien naar elkaar, dat doen we echt wel in de Duif, maar als niet bekend 
wordt gemaakt wie iets hoort en voor wie we iets meer kunnen betekenen op dat 
moment, dan gebeurt er niets natuurlijk.
Op de liturgievergadering komen echt wel dingen naar voren wat betreft deze 
materie. Thea van Deijl bijvoorbeeld is naar Christien geweest, Lida en Jan 
bezochten Reinier ter Hart. Vanavond heb ik twee kaarten verstuurd, één voor 
Riet Engel die ons geholpen heeft met de Adventsvieringen en één voor Harris, 
vanwege zijn gebroken enkel. Ik heb bij Neelly een kerstdiner meegemaakt, vond 
ze erg fi jn.
Dus het zou mooi zijn als mensen ons een berichtje sturen als ze wat horen over 
iemand die zich eenzaam voelt of  hulp nodig heeft.
● Hortense Ghijs

Ik weet iets goeds van jou
 
Zou niet de wereld beter zijn,
als iedereen die ik ontmoet, zeggen zou:
ik weet iets goeds van jou,
en dan spontaan iets goeds zou doen...
 
Zou ‘t niet fantastisch heerlijk zijn,
als elke handdruk zeggen zou
- van harte en oprecht gemeend -:
ik weet iets goeds van jou...
 
Zou niet het leven mooier zijn,
als men ‘t goede steeds prijzen zou.
Want werkelijk: bij al het kwaad
is er zoveel goeds in mij en jou...
 
Zou ‘t niet een fi jne houding zijn,
als iedereen zo denken zou:
jij weet een beetje goed van mij,
en ik, ik weet iets goeds van jou...!

● Georgia Nighways
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Voorstel Jaardoel 2011
Stichting Ariana studiefonds voor Afghaanse vrouwen 
Door Diana Vernooij - Financiële steun aan meisjesstudenten in Kabul is 
nodig, omdat intelligente en gemotiveerde, maar arme Afghaanse meisjes in 
Kabul zonder deze steun hun studie niet kunnen beginnen of  afronden. In 
Afghanistan is onderwijs gratis, de bijkomende kosten zoals leermiddelen voor 
de middelbare school en universiteit, extra cursussen zoals Engels, Wiskunde 
en computercursussen en het vervoer moeten worden betaald en velen kunnen 
die kosten niet zelf  dragen. De Stichting Ariana Studiefonds voor Afghaanse 
vrouwen is opgericht door Afghaanse en Nederlandse vrouwen, met een comité 
van aanbeveling waar onder meer Mr. Max van der Stoel in zit. Het Studiefonds 
geeft een toelage van 40 euro per maand aan 30 meisjes die de middelbare school 
volgen en aan 20 meisjes die een universitaire studie volgen in Kabul. Zij gaan 
naar 17 verschillende middelbare scholen in Kabul en bezoeken 3 verschillende 
universiteiten. Zij studeren Medicijnen, Engels, Banking, Spaans, Rechten en 
Psychologie. De organisatie ontplooit nieuwe initiatieven voor alfabetisering van 
meisjes in Afghanistan. Meer informatie op www.stichtingariana.nl.

Voorstel Jaardoel 2011 - Karos en Kambro
Door Helma en Ineke - De wereld is een theater, help kinderen om te leren hierin 
zichzelf  te kunnen worden.
Ons hart ligt in Zuid-Afrika, bij de organisatie Karos en Kambro. Deze organisatie 
zet zich in om kinderen en jong volwassenen te  leren omgaan met hun problemen, 
door middel van workshops, theater en muziek. Door liefdevolle aandacht te geven 
aan deze kinderen, en door hen te leren zich te uiten via zang, muziek, theater en 
spel, helpen zij deze kinderen op hun weg naar volwassenheid. Een weg die voor 
deze kinderen in Zuid-Afrika, gezien hun omstandigheden, vaak  niet eenvoudig 
is. Tijdens ons verblijf  in Zuid-Afrika in november 2010 hebben Ineke en ik vier 
dagen met deze organisatie opgetrokken, en hebben we ook diverse workshops 
meegemaakt. Het was een hartverwarmende ervaring om het gedrag en de 
uitstraling van zeer verlegen en schuwe kinderen enerzijds en ook van jongeren in 
een jeugdgevangenis anderzijds, te zien veranderen tijdens de workshops, waarin ze 
de mogelijkheid hadden om een andere kant van zichzelf  te laten zien. Wij willen 
het werk van deze organisatie in de komende jaren graag steunen en wij hopen dat 
er ook andere Duiven zijn, die zich door deze aanpak voelen aangesproken. 
Meer informatie over Karos en Kambro kun je lezen op hun website 
www.Karosandkambro.co.za. Ook ligt er meer informatie op zondagochtend op 
de infotafel, achterin de Duif.

Een selectie uit 
ontvangen kerst- en 
nieuwjaarsgroeten
Onthoud van het oude jaar alleen 
de beste dagen
en ga met goede moed het jaar 
2011 tegemoet.
 � Eric, Natalie, Jamie en Noëlle
 
Van harte een Zalig Kerstfeest 
en een voorspoedig 2011 
toegewenst,
mede namens Marga.
 � Alfons Ruitenbeek
 
Dat vrede geboren mag worden 
in deze wereld.
Volharding, vertrouwen, hoop.
Dat wensen wij jullie 
gemeenschap toe in 2011
Hartelijke groet
 � Theo en Nell Gerts-Nagtzaam
 
Beste Duiven,
Ik wens jullie een goede 
kerstviering toe met
“de geboorte van de naaste”
Vrede en alle goeds,
 � Frans Gerritsma
 
Beste Duifleden,
We groeten jullie vanuit 
Amersfoort !
Warm Kerstfeest en een goed 
nieuw begin 2011
 � Paulus, Elizabeth en Lucas Louter

Lieve Duiven,
Langs deze weg willen we jullie 
heel fijne, warme Kerstdagen 
toewensen en 
een jaar vol Vrede, Liefde en 
Overvloed.
Lieve groeten, 
 � Huib en Emy

zinderende hitte. Cees kan voor Gawad Kalinka 
iedere euro goed gebruiken. Wat leuk is, is dat ik hem regelmatig spreek, zodat 
wij prima op de hoogte kunnen blijven van alle ontwikkelingen. Ik hoop van 
harte dat jullie Cees en zijn project willen steunen.

Voorstel Jaardoel 2011 - Beurs voor schakeljaar
Door Jan Andreae - Asim, één van de asielzoekerjongeren die mee is ‘voorgegaan’ 
in De Duif, wil ondanks alles een poging doen om zijn studie aan de universiteit 
op te pakken en af  te maken. Accountancy en financial business. Hij heeft in 
Oeganda een HBO-opleiding gedaan. Voor het gaan naar de universiteit zijn 
beurzen te vinden. Maar om zijn opleiding in Oeganda aan te laten sluiten, moet 
hij een schakeljaar doen. Voor dat schakeljaar zijn geen beurzen te vinden en de 
kosten zijn 9.000 euro. Hij leeft zelf  van 50 euro per week.
Asim heeft mij gevraagd of  ik dacht dat hij aan zou mogen kloppen bij De Duif. 
Ik doe dat graag.
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Voorstel Jaardoel 2011 - Stichting Muziek voor Kinderen
Door Thom Moerkamp - Mijn voorstel voor ons jaardoel is de stichting Muziek 
voor kinderen, opgezet door Monique Udo, zowel Brechtje’s als mijn voormalig 
saxofoonlerares. Lees verder op pagina 6 ►



�

Pootje gips
Zondag 2 januari. Half  tien fietsen Loes en ik weg. Heel voorzichtig. Willen naar de 
Rode Hoed. Om tien uur inzingen voor de dienst van de Studentenecclesia. Fietsen 
vijf  over half  tien het Vondelpark in. De grote ingang van de van Eeghenstraat. We 
rijden heel voorzichtig. Het wegdek ziet er safe uit. Ik neem de bocht heel ruim.
Het helpt allemaal geen moer! In een slow-motion voel ik de fiets onweerstaanbaar 
naar links wegglijden. Ik ga naar rechts. Glijd op de grond en neem helder waar 
dat mijn rechtervoet een zeer dwarse positie heeft ingenomen. Ik roep mijn vrouw 
toe: “Die is kapot”!
Schrik alom. “1-1-2 bellen”, hoor ik iemand roepen. Naast mij knielt een  man 
in een grijs joggingpak. “Vindt u het goed dat ik even naar uw voet kijk, ik ben 
traumachirurg”, zegt de man. Hij kijkt, voelt en maakt me dan duidelijk dat de 
enkel ernstig gebroken is. Heel voorzichtig trekt hij de voet een beetje in het gelid 
en kondigt aan het zo vast te houden tot de ambulance er is. Dat duurt 20 minuten. 
Zijn handen moeten heel koud geworden zijn, want mijn voet blijft door hem in 
een goede stand voor de spalkende handen van de ambulancebroeders.
Ondertussen arriveert de politie om assistentie te verlenen en niets vermoedende 
fietsers te waarschuwen. Ondanks dat gaat er vlak achter mij eentje onderuit. Maar 
die staat weer rap op. Hoewel ik dat niet rechtvaardig vind, gun ik het hem wel. 
Dan komt een dame, die uit de dekenbak van het Blauwe theehuis wat dekens voor 
mij heeft gehaald, omdat de grond zo koud is. Ze worden onder mijn rug geschoven. 
De politie helpt mijn vrouw onze fietsen aan de zijkant tegen een boom goed vast te 
zetten. Omdat we nu van verschillende kanten te horen krijgen dat mensen uitglijden, 
doen ze de suggestie aan het bureau om het park maar af  te sluiten. Dan komt er 
iemand gejaagd aanlopen om de mannen van de ambulance in gebrekkig Nederlands 
te vragen me niet meteen  weg te brengen. Een vrouw is verderop gevallen en heeft 
heel veel pijn. We rijden er langzaam heen. Ze bieden de eerste helpende hand en 
roepen een andere ambulance op. Dan rijden wij terug. Heel langzaam. Loes zit naast 
de chauffeur. Zijn collega zit naast mij. We praten over onze beroepen, over kerk, 
Vrijmetselarij, over Huub Oosterhuis, die rebel, over zin zoeken in het leven, over het 
belang om daarmee bezig te zijn. Dan zegt hij opeens: “Hè, jammer, we zijn er al”! 
Hij bedoelt het VU  ziekenhuis. We nemen afscheid. Ik bedank hem.
Liggend op een andere brancard zie ik de Vondelparkfilm heel duidelijk voor 
mijn ogen langs gaan. Ik merk dat ik diep getroffen ben door die mensen met 
hun spontane hulp, met hun betrokkenheid en bescheidenheid. Het ging allemaal 
zo vanzelfsprekend. Ik wil dat onthouden. Ik wil me even niet van de wijs laten 
brengen door het slechte nieuws - ver - weg. Ik heb ervaren hoe mensen  - dichtbij, 
waardevol voor elkaar  kunnen zijn.
Thuisgekomen brengt mijn buurman mij meteen de 48 traptreden op. 
De periode van een paar maanden ‘pootje gips’ is begonnen. 
● Harris  Brautigam

in om te vernieuwen en om onze gemeenschap uit te breiden. Mijn ambitie is 
om ons geloof  levend te maken en te houden. Enerzijds door ruimte te maken 
voor wat ons echt raakt, bezig houdt en inspireert en dat te vertalen in liturgische 
vormen, zoals gebed of  het op andere wijze delen. Anderzijds door te laten zien, 
hoe actueel Bijbelteksten kunnen zijn of  hoe verfrissend belangrijke waarden in 
het geloof, zoals vergeving, mededogen, verwondering en ga zo maar door. Laten 
we er een prachtig jaar van maken. ● 

Brechtje en ikzelf  hebben jarenlang 
les van Monique gehad en vooral aan 
Brechtje is te horen dat zij goed kan 
lesgeven.

Een beschrijving van waarom 
Monique deze stichting heeft 
opgezet en waarom ik deze stichting 
van harte bij jullie aanbeveel kan 
zij veel beter vertellen dan ik, dus 
heb ik onderdelen van haar website 
(www.muziekvoorkinderen.org) 
gekopieerd.

“Mijn naam is Monique Udo.
Ik heb de stichting “Muziek voor 
Kinderen” opgericht om projecten 
te kunnen doen met kinderen uit 
een kansarme omgeving. Kinderen 
die graag muziek willen maken 
maar daar door omstandigheden 
de mogelijkheden niet voor hebben 
of  wat hulp kunnen gebruiken met 
het vinden van de weg ernaar toe.  
De projecten bestaan uit oriëntatie 
op verschillende instrumenten, 
instrumentale lessen, samenspel en 
hulp bij het vinden van een vervolg.
Het eerste project vindt plaats in India 
maar ook in Nederland zijn er genoeg 
kinderen die in een vergelijkbare 
positie verkeren. Ze hebben 
belangstelling en talent voor muziek 
maar de weg naar muzieklessen is niet 
zomaar afgelegd.”

Indien het projekt geen jaardoel 
wordt en u het wel wilt steunen 
kunnen donaties worden gestort op 
ING rekeningnummer 4231019 t.n.v. 
Stichting Muziek voor Kinderen, 
Amsterdam.
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Zondagskind van De Duif
Door Bert van der Meer - De keren dat ik in de Duif  mijn stem mocht laten klinken 
voelde ik een grote dankbaarheid. Dat ik mocht voorgaan, dat er zoveel mensen 
waren die het me gunden, maakte dat ik me soms gedragen voelde. En de 
voorbereiding van de diensten heb ik vaak ervaren als een rijkdom aan ideeën 
waaruit ik mocht kiezen, als een zondagskind van de Duif.
Voordat ik begon, wist ik niet dat ik het kon en ik wist ook niet hoe mijn woord 
ontvangen zou worden. Die twee vragen zijn positief  beantwoord. Ik stel me 
dan ook graag beschikbaar om ook in 2011 voor te gaan. ● 

Bert: 
“... De voor-

bereiding van de 
diensten heb ik 

vaak ervaren als 
een rijkdom 
aan ideeën 

waaruit ik mocht 
kiezen  ...”


