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Aanvang zondagsviering 10:30uur

21 april  Witte Donderdag 
   Marina Slot en Hedwig Buren
22 april  Goede Vrijdag 
   Diana Vernooy
24 april  Pasen 
   Catrinus Mak
  1 mei  Marina Slot
  8 mei  Bert van der Meer
15 mei  Catrinus Mak
22 mei   Helma Schenkeveld
29 mei  Jan Andreae
   5 juni  Catrinus Mak

Kindernevenvieringen                      
● 17 april - Kan wegens ziekte geen 
doorgang vinden

Uitnodiging!
Ben je geïnteresseerd geraakt? 
Of denk je: hier wil ik wel eens vaker 
komen luisteren? 
Voel je je na het bijwonen van een 
aantal zondagsvieringen verbonden? 
Wees welkom! 
Informatie met  betrekking tot onze 
activiteiten vind je op de website: 
www.deduif.nu.
Je mailadres opgeven: 
deduif@xs4all.nl. 
Je kunt dan onder meer participeren in 
de democratische besluitvorming mbt. 
voorgangers en bestuursleden.
En we zouden je kunnen vragen deel 
te nemen aan een activiteit. 
Voel je genodigd! 
● Yvon van der Meer

Het GroeneLicht
Pesach  
Pasen staat weer voor de deur. Voor het overgrote deel van Nederland betekent 
dit een langer weekend, eieren kleuren, eieren zoeken en vooral  lekker eten.

De ware betekenis voor Christenen, Jezus die opgestaan is uit de dood, zal weinigen 
iets zeggen, zeker jongeren. Dat Pasen zijn oorsprong heeft in het Joodse Pesach, 

waarschijnlijk nog minder. Wij zijn een democratisch land, dus viert ieder Pasen op 
zijn/haar manier. De Joden herdenken de uittocht uit Egypte. Pesach. Ik heb net het 
boek van Tatiana de Rosnay uit, “Haar naam was Sarah”. Op de cover staat, “Meer dan 
1 miljoen verkochte exemplaren...” en “...dat je niet meer kan stoppen als je begint.” 
Dat klopt, als een waanzinnige heb ik dit boek verslonden. Een 10-jarig Frans Joods 
meisje symboliseert de afschuwlijke deportaties door “Police Parisien” in 1942. De 
Nazi’s gaven alleen een bevel, de politie van Parijs heeft deze deportaties met “Duitse” 
pünktlichkeit uitgevoerd, vooral op Joodse kinderen. Een smet op de Franse geschiede-
nis, die bekend staat als het drama van het Velodrome d’Hiver op 16 juli 1942 in Parijs. 
Een Parijzenaar zal hier niet graag over praten. Deze Sarah is een heldhaftig meisje van 
10, die ontsnapt uit het kamp om haar - in een kast verborgen - broertje te bevrijden... 
Lezen zou ik zeggen!
Door dit boek geïnspireerd, een kleine ode aan Sarah en Pesach, waarbij men dus de 
Joodse slavernij in Egypte herdenkt.
Maar gelukkig staat Pesach ook bekend als het Lentefeest, het matzefeest en het 
vrijheidsfeest. Als vrijheidsfeest. Zelfs nu in onze tijd trekken weer donkere schaduwen 
over. Veel Joden worden tegenwoordig weer uitgescholden, geïntimideerd en bedreigd. 
Sommigen trekken weg uit het “tolerante” Nederland naar vooral de USA of  Israël.
Een reportage laatst van drie Joden met keppeltje, wandelend door Amsterdam - met 
een verborgen camera - was huiveringwekkend. Toch hoor je er weinig over in de media, 
“het zal wel meevallen”, toch? 
Waar hebben we dat eerder gehoord in onze geschiedenis?
Een gelukkig Pasen. Happy Pesach.
● Hans Ernens

Beste Duiven 
Ik ben de laatste maanden vaker in andere kerken te vinden. Niet voor de zondagoch-
tendviering, maar wel voor andere activiteiten die er worden georganiseerd. Ik pre-
senteer mezelf  dan steevast als Duif-lid en houd dan een enthousiast reclame-praatje. 
Mensen reageren hier vaak welwillend op en geven aan dat ze zeker eens naar De Duif  
zullen komen. Ik beloof  dan aan hen ook mijn aanwezigheid in een door hen georgani-
seerde avond of  viering.
Ik wil hierbij een oproep doen aan alle Duiven om ditzelfde te doen. Om als ambas-
sadeurs naar buiten te treden en te kijken wat andere zoekers en zieners organiseren 
op kerkelijk gebied. Durven we onze eigen veilige stek te verlaten, eruit te breken… 
Te kijken wat elders wordt geboden?
Ik heb in mijn hoofd al een plannetje. Stel dat we als alle Amsterdamse kerken per 
tourbeurt eens per maand bij elkaar op bezoek gaan in de eredienst… Dan hoeft er dus 
geen kerk gesloten te worden en zijn er altijd volle kerken!
Wellicht is eens per maand wat hoog ingezet, maar zullen we éénmaal per half  jaar eens 
geen Duif-dienst houden en ons gezicht laten zien in andere Godshuizen? Ik begreep 
van één van de voorgangers dat er voor 1 mei aanstaande een probleem is om een dienst 
in De Duif  te organiseren, misschien zou dat een mooi moment zijn om dit plan uit te 
proberen. We kunnen er zeker van zijn dat dit gegarandeerd nieuwe bezoekers oplevert. 
En in wezen past het ook uitstekend bij wat het Christelijk geloof  behelst…
Ik ben benieuwd of  jullie deze uitdaging met mij aan willen gaan, ik doe mee!
● Sem van de Pol
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Lunchconcerten 
in De Duif

 8 mei - Concert geannuleerd
● Kristina Sandulova
 
15 mei
● Ariadne Verstegen piano
  Schumann, Debussy, Bach

 12 juni
● Bram Buitenkant piano

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



�

Verjaardagen
 20 april  Diana Vernooy
 21 april  Naomi Vos
 28 april  Thea van Deijl
 29 april  Paul van Ewijk
 30 april  Ineke Pruissen
    4 mei Fieke Kuypers
  6 mei Ton Wiemers
  10 mei Christien Wartena
  11 mei Ancel Tholen
  15 mei Angela van der Marck
   Frank Sanders
  16 mei Timo van Els
  20 mei Liliane Priester
   Joop Wijn
  22 mei Els van Ewijk
  27 mei Emy Schansman
  28 mei Harry Maalman

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.

Wet is wet
Het lijdensverhaal van de Man van Nazareth wordt dezer dagen weer volop 
gezongen, gelezen en doorverteld. De hoofdpersonen en woorden en schokkende 
passages passeren weer de revue.

Het raakt me als ik met de ogen en oren van 2011 de gebeurtenissen van zo’n 
2000 jaren geleden bekijk en aanhoor. Mobieltjes, faceboek en twitter be-

stonden toen niet. Maar wat maakt het voor verschil met nu. Oneliners en valse 
argumenten om een medemens met een schijn van rechtvaardigheid te kleineren 
en uit de weg te ruimen waren even effectief. “Hij heeft God gelasterd”, “Hij 
heeft gezegd…”, enzovoort. Een aanvoerder maakt met zijn vingers een V-teken 
en begint te schreeuwen en de meute volgt klakkeloos. Hoe platter en hoe beter 
in het gehoor liggend de kreet, des te meer loopt het volk er klakkeloos achter 
aan!
Eén van die kreten van toen houdt me de laatste tijd enorm bezig. 
Die passage waarin de opportunistische en voor zijn politieke hachje bevreesde 
Pilatus vraagt wat hij met die Man doen moet. Dan brult de partijleider – en 
het volk brult het hem na – “We hebben een wet, en volgens die wet moet hij 
sterven!” En zo geschiedt het dan ook!

En de geschiedenis herhaalt zich. Anno 2011 ook! In ons keurig Christelijk 
landje. Met keurige Christelijke partijen. Met even keurige Christelijke mensen, 
die in deze paastijd devoot het lijdensverhaal aanhoren.
En waar ik concreet aan denk, dat is die Christelijke minister van een Christelijke 
partij die met een beroep op de wet bereid is een puberend meisje terug te sturen 
naar een middeleeuws land. Sahar heet zij met een onuitsprekelijke achternaam. 
Helemaal verwestert. Maar zij moet van hem terug. Want wet is wet! En volgens 
die wet moet zij sterven! Hoe zo ‘sterven’??
Een kind ziet toch dat het pedagogisch en psychologisch volstrekt onverant-
woord is om zo’n vrouwmens in-den-dop in de slangenkuil van een antieke en 
vrouwvijandige wereld terug te sturen! 

Ik schaam me rot en ben razend dat zoiets in ons land kan gebeuren. Sahar staat 
voor meerdere jonge vrouwen die dezelfde dreiging boven het hoofd hangt. 
We mogen ze geen slachtoffer laten worden van laffe Pilatussen en een opge-
fokte vreemdelingenangst!
Pasen wordt pas echt Pasen – het feest van hernieuwd Leven – als we ons tegen 
dat dodelijke “wet-is-wet” openlijk verzetten.
We zijn dat toch in De Duif, hoop ik, niet verleerd.
● Harris Brautigam

NASCHRIFT: Bovenstaande tekst had ik net bij de redactie ingeleverd toen minister Leers aankon-
digde dat hij Sahar een verblijfsvergunning had gegeven. Dat is dan wel mooi, maar het besef  dat je 
mensen niet zo behandelen kan is dan wel laat tot hem doorgedrongen! Bovendien wijst hij deze wet 
nog niet af  en laat daarmee tientallen leeftijdgenoten in een onnodige spanning zitten.

Thema-avond bijna-dood-ervaringen
Ik heb sinds enkele maanden een collega bij mijn werk bij Rialto waar ik vaker 
dan eens een persoonlijk en diepgaand gesprek voer. Zo ontdekte ik laatst dat 
hij een bepaalde deskundigheid heeft ontwikkeld op het gebied van bijna dood 
ervaringen. Ik had hem al veel eerder over de Duif  verteld natuurlijk en ik vroeg 
hem of  hij voor ons een thema-avond zou willen leiden. Hij zei daar direct ja 
op… Dus als mensen erin geïnteresseerd zijn om aan zo’n avond mee te doen, 
laat het mij even weten dan zal ik kijken wanneer we dat het best op de agenda 
kunnen zetten. Misschien is de week voor Pinksteren daar een aardige gelege-
nheid voor, kunnen we evt. bezoekers van buiten meteen uitnodigen voor de 
viering op 1e Pinksterdag.
● Sem van de Pol


