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Aanvang zondagsviering 10:30uur

   5 juni  Catrinus Mak
 12 juni  Marina Slot (1e Pinksterdag)
 19 juni  Helma Schenkeveld
 26 juni  Diana Vernooij
   3 juli   Bert van der Meer
 10 juli   Catrinus Mak

Kindernevenvieringen                      
● 26 juni St.Jan Zie pag.3. Zomer...

Duif Fietstocht 
2e Pinksterdag
De fietstocht vertrekt zoals vanouds 
vanaf Utrechtsedwarsstraat. Als er 
mensen zijn die  halverwege willen 
opstappen? Om ongeveer 13.00 uur 
aan de andere kant van het IJ, bij het 
tolhuis (achter het Centraal Station). 
De tocht zal eindigen bij Helma en 
Ineke, in de Bastenakenstraat. Daar 
geven ze een BBQ. Kosten 10 euro. 
Deze fietstocht is voor iedereen goed 
te doen.
● Hans Gildemacher

Het GroeneLicht
Vrijheid...
We zeggen wel eens gekscherend in ons land: “Nou dan hang ik de vlag uit!”  
Kent u dat?

Afgelopen bevrijdingsdag zag ik bedroevend weinig vlaggen. In IJburg al he-
lemaal niet, nieuwe huizen worden vaak zonder vlaggenkoker opgeleverd. 

En wie heeft er überhaupt nog een vlag in huis tegenwoordig?
Aangekomen op mijn werk vroeg ik zo eens “wie van jullie heeft de vlag vanmor-
gen opgehangen?” Tot mijn verbazing waren dat drie , relatief  jonge, collega,s.
Ik complimenteerde ze en enthousiast gaven ze aan waarom ze dat zo belangrijk 
vonden... het stilstaan bij onze herwonnen vrijheid in 1945! Daarom dus!

Onze vrijheid, die doodnormale, altijd aanwezige, nooit ingetogen vrijheid in 
Nederland. Wat een rijkdom. Het was goed te zien dat tijdens dodenherdenk-
ing  mensen massaal naar onder andere Amsterdam waren gekomen, ook hier 
opvallend veel jonge mensen. OK, de tekst van het Wilhelmus kennen ze niet, 
maar gelukkig staan ze er wel. Zij zijn onze toekomst en zij realiseren zich heel 
even op zo’n avond hoe belang–rijk het is, onze vrijheid te koesteren en daar 
even bij stil te staan. Misschien wat meer aangewakkerd door de helden van de 
Arabische lente? Ongekend moedige mensen zoals in Syrie, die met gevaar voor 
eigen leven, blijven protesteren en vechten voor hun vrijheid? Een vrijheid die 
ze misschien met de dood moeten bekopen.

Laten wij, vrije Nederlanders bij elkaar in een vrije kerk daar eens extra bij stil 
staan. Ook vrijheid van godsdienst en daar vrijuit kritiek op te kunnen geven, is 
voor heel veel landen onbereikbaar.
Prinses Maxima zei ooit in een toespraak: “De ware Nederlander bestaat niet.” 
Het kwam haar op veel kritiek te staan, opeens was Nederland ( buiten de EK en 
WK) een beetje chauvinistisch. Wij vinden dat wij staan voor vrijheid, democra-
tie en gelijkheid, dat zit de meeste Nederlanders in het bloed. Zolang onze jeugd 
hiervoor blijft vechten, zullen we 4 & 5 Mei blijven herdenken en vieren en heeft 
vrijheid een toekomst. 
Ja, vrijheid mag gevierd worden! Onze vrijheid in de Duif  mag gevierd worden, 
het liefst met al die jongeren van 4 & 5 mei, zodat ook de toekomst van De Duif   
een zekerheid zal zijn.

Maar... wanneer we allemaal nu eerst eens een vlag kopen én woningen met 
vlaggenkokers worden opgeleverd, ja, dan hang ik de vlag uit. Want me mogen 
elkaar best laten zien, hoe belangrijk ook wij die vrijheid vinden.
● Hans Ernens
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Lunchconcerten 
in De Duif

12 juni
● Bram Buitenkant 
Piano

Concertprogramma 
zomer/najaar 2011
21 augustus
● Sage Gateshead Chamber Choir

11 september
● Syrene saxofoonkwartet

9 oktober
● Operakoor Eutherpe

6 november
●  S’il Vous Plaît
(Saxofoon, Viool, Piano!)

18 december
●  Kerstconcert
Aad Hoc en Corde Vocali 

Bedankt!
Bedankt voor jullie kaarten, telefoontjes en woorden, bij  mijn tachtigste ver-
jaardag op 28 april.
Ik heb een geweldig feest gehad, een verrassing van mijn kroost !!!
Ik wilde geen kado’s, maar een bijdrage voor Karos en Kambro.
Het heeft 600 euro opgebracht. Zij blij, ik blij !!!
Hartelijk dank. 
● Thea van Deijl
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Verjaardagen
  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 van der Berg
  28 juni Mathijs Kemper
  30 juni Wessel Moerkamp
   1 juli Marisca Jorritsma
  2 juli  Johanna Klein
  9 juli  Thomas Moerkamp

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. 

Allemaal duiven bij elkaar
Wat denk je als deze zin leest? Denk je dan aan de duiven op de Dam? Of  aan 
postduiven in een hokje? Of  aan mensen, die regelmatig op zondag in de Duif  
komen en soms ook op een andere dag?
Allemaal duiven bij elkaar, dat was het gevoel dat ik had toen op 20 mei de 
voorgangers en het bestuur bij elkaar waren in het huis van Jan Andreae aan de 
Hemonystraat. We waren uitgenodigd door Jan, om met elkaar in gesprek te gaan 
over de vraag wat ons verbindt, en hoe het bestuur en de voorgangers elkaar nog 
beter kunnen gaan ondersteunen.

Het werd een bijzondere avond, met nieuwe inzichten door een geleide medi-
tatie, met heerlijk eten, met tijd en aandacht voor elkaars verhalen. Het waren 
persoonlijke verhalen, variërend van beelden met oude herinneringen tot aan ge-
voelens van rust en ruimte, die we kunnen ervaren als we in de Duif  zijn. Jezelf  
kunnen zijn, en van daaruit de verbondenheid voelen met elkaar. 

We hebben ervaren dat het belangrijk is dat het bestuur en de voorgangers 
ook hun inspiratie en motivatie met elkaar delen. We gaan hiermee door, een 
volgende keer in het najaar. 
● Helma en Marina

Verslag Vergadering van Aangeslotenen
Op zondag 17 april was er weer een Vergadering van Aangeslotenen (VA). Tij-
dens deze VA is gesproken over jaarverslag, de cijfers/begroting, had de voor-
zitter een aantal mededelingen en was er gelegenheid voor vragen. Hieronder 
een korte samenvatting van de belangrijkste punten.

Allereerst vraagt voorzitter Hedwig Buren of  het jaarverslag, in deze vorm, 
moet blijven. De aanwezigen blijken er veel prijs op te stellen en vinden het pret-
tig om een overzicht van het jaar te hebben. Los van een paar kleine opmerkin-
gen vindt men het jaarverslag 2010 mooi en compleet.

Penningmeester Ineke Pruissen licht de cijfers toe en beantwoordt enkele 
vragen. De kascommissie, bestaande uit Ekram Mohammadi en Catrinus Mak, 
zijn bij Ineke geweest om de cijfers nauwkeurig te bekijken. Catrinus doet hier 
kort verslag van. Vervolgens wordt het bestuur decharge verleend: de cijfers zijn 
akkoord.

Voor het jaar 2011 ziet de begroting er niet goed uit. Zoals wij er nu voorstaan, 
stevenen wij af  op een fors tekort. Een aantal notariële akten zijn afgelopen en 
niet verlengd. Daarnaast levert de collecte op zondag steeds minder op. Alle 
ideeën om inkomsten te creëren zijn meer dan welkom. Of  beter gezegd: zijn 
broodnodig.

Hedwig vertelt dat theater de Kleine Komedie in september in het Duif-ge-
bouw zal huizen. Het gebouw van De Kleine Komedie wordt verbouwd. In de 
kerk zullen een aantal aanpassingen gedaan worden, bijvoorbeeld een verlengd 
altaar en een koffiecorner. Wij kunnen echter op zondag gewoon onze vieringen 
houden en ook onze activiteiten in het Monumentenweekend kunnen plaatsvin-
den.

Hoewel de opkomst bij de VA goed was, zal er voortaan voor gezorgd worden 
dat de VA beter wordt aangekondigd. Zo zijn meer Duiven in de gelegenheid om 
aan te sluiten en mee te praten. Kortom, hou de mededelingen en het HGL goed 
in de gaten. Tot ziens bij de VA op zondag 4 september.
● Dorien Gransjean - Eldering
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Shoppen
Enige tijd geleden stuurde Sem van de Pol een mailtje aan “Beste Duiven”. 
Ik las onder andere daarin het volgende: 
“Ik heb in mijn hoofd al een plannetje. Stel dat we als alle Amsterdamse kerken 
per toerbeurt eens per maand bij elkaar op bezoek zouden gaan in de eredi-
enst…” 

Mijn eerste reactie was bij dat zinnetje: “Nou alle Amsterdamse kerken vind ik 
wel wat veel. Bovendien, eerlijk gezegd, ben ik er nog echt niet aan toe om alle 
kerken met een bezoek te vereren, om de simpele reden dat ze veel te ver van 
mijn gevoel en beleving af  staan!” 
Maar het idee van Sem liet me niet los.
Meerdere gedachten spelen hierbij een rol. Ik noem ze in willekeurige volgorde.
De terugloop in bezoekersaantal. Dat probleem kent echt niet alleen onze Duif. 
Ik sprak laatst de dominee van Vrijburg en die sprak van ‘Restgemeenten’ waar-
mee ze het over de vele kleine kerkgemeenschappen had.

Ik dacht aan bundeling van liturgische creativiteit. Er is een te grote spreiding 
van theologische en liturgische talenten waardoor de vitaliteit van een geloofsge-
meenschap het risico loopt uit- en op te drogen. Ik ben er ook zeker van dat een 
goede bundeling naar buiten toe heel inspirerend en uitnodigend kan zijn!
Ik denk ook aan de moeite die het zal kosten om over de grenzen van de eigen 
groep heen te kijken. De ‘ons-kent-ons-sfeer’ heeft ook zijn aantrekkelijke en 
een beetje verslavende kanten.

Wat te doen met die suggestie van Sem? Waren we zijn idee al vergeten? Dat zou 
ik jammer vinden. Maar hoe zoiets aan te pakken? Wie weet heeft Sem al wat 
ideeën. Dat weet ik niet.

Maar sinds ik er zo over zit te broeden denk ik dat het heel belangrijk is het in de 
eigen Duifgemeenschap eerst goed in de week te leggen. Voor mijn part onder 
het motto: “een avontuurtje is nooit weg!” Zo kunnen we wellicht eens op zoek 
gaan naar andere kleine ‘restgemeenten’ en hen voor dat idee warm maken. 
Misschien ontdekken we dan ook dat voor zoiets allereerst een beetje lef  nodig 
is voordat we onze voelhoorns uit gaan steken.

Nou ja, dit was zomaar -maar wel een serieus bedoelde- reactie op die suggestie 
van Sem. Wie reageert? We hebben Het Groene Licht toch niet voor niets!
● Harris Brautigam

Hoera de zomer begint!
We vinden het wel weer eens tijd 
worden voor een kinderviering. En 
daarom organiseren wij op zondag 26 
juni het feest van Sint Jan. Tijdens het 
Sint Jans feest vieren we de geboorte 
van Johannes de Doper, die door Jezus 
werd gedoopt in de Jordaan. Deze dag 
valt samen met het midzomerfeest, het 
moment waarop de zon op z’n hoogst 
staat, de vogels al vanaf vier uur fluiten, 
de bloemen bloeien, de grassen zaden 
dragen en de bomen en planten hun 
vruchten afgeven. 
Tijdens de kinderviering leggen we een 
verbinding tussen de voor-christelijke 
en christelijke betekenis van het feest 
van Sint Jan. Zoals gebruikelijk trekken 
we ons na een inleiding terug op Het 
Hemeltje en komen we aan het einde 
van de viering naar beneden om samen 
met de volwassenen op een hele 
speciale manier af te sluiten. Wat… dat 
verklappen we nog niet. Maar het heeft 
iets met vuur te maken. Je wilt dit vast 
niet missen…! 
Dus: neem je ouders/ opa’s/ oma’s 
etc. mee en geef je even op per mail: 
kindernevendienst.deduif@xs4all.nl Tot 
de 26ste! 
● Marian van der Meer

Koffietijd
Het is vanzelfsprekend dat er aan het 
begin van de dienst en natuurlijk ook 
voor het koor de koffie klaarstaat, dat is 
iedereen zo gewend.
Na de dienst serveren wij Yvonne v.d. 
V en mijn persoontje ook zelfgebakken 
appeltaart, cake etc., om beurten 
gebakken door de duiven, alles voor de 
somma van Euro 0,50, een spotprijsje 
natuurlijk. Ook proberen wij ook met 
de nieuwe mensen een gesprek aan 
te knopen waar ze vandaan komen en 
hoe ze de dienst hebben er varen. Dat 
zijn soms leuke gesprekken bijv. “Mijn 
ouders kwamen vroeger in de Duif“, 
en zij zijn dan nieuwsgierig geworden 
hoe bij ons alles reilt en zeilt na de 
restauratie.
Zo proberen wij iedereen een warm 
gevoel te geven, letterlijk en figuurlijk.
●  Hortense

Iraanse Hengameh Shahidi ten onrechte zes jaar vast
De Iraanse Hengameh Shahidi is journaliste en maakt zich sterk voor de rechten van vrou-
wen. Ze zit in een van de beruchtste gevangenissen van haar land een gevangenisstraf  van zes 
jaar uit. Shadidi werd veroordeeld vanwege ‘samenscholing en samenzwering met het doel de 
staatsveiligheid in gevaar te brengen’ en vanwege ‘propaganda tegen het systeem’. 
Amnesty beschouwt Shahidi als gewetensgevangene. 

Hengameh Shahidi’s veroordeling volgde nadat zij op vreedzame wijze gebruik 
maakte van haar recht op vrijheid van meningsuiting: ze liep mee in demonstra-
ties die na de presidentsverkiezingen in juli 2009 plaatsvonden, ze gaf  een in-
terview, ze ondertekende een oproep aan de Verenigde Naties over de mensen-
rechtensituatie in haar land, schreef  een blog en verzamelde handtekeningen 
onder een oproep aan de regering om een einde te maken aan discriminatie van 
vrouwen.

Shahidi zat de eerste vijftig dagen in eenzame opsluiting in een kleine cel. Zij 
zegt dat ze de eerste 125 dagen zo’n honderd keer is verhoord. Ook is ze gemar-
teld. Shahidi kampt met gezondheidsproblemen.
● www.amnesty.nl/in_actie_lopende_acties
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- De Amsterdamse Studentenekklesia (in de Rode 
Hoed) maakte deze week bekend dat zij nog dit seizoen 
enkele malen een nieuw soort, extra viering organiseert, 
een soort “vroegdienst” (aanv. 09.30 uur). Aan deze dienst 
werkt ook het koor olv. Tom Löwenthal mee. In principe 
gaat men ná de zomer elke zondag twee diensten draaien. 
(de zomer in de Rode Hoed begint ná 12 juni/Pinksteren)

- “Een taal van hoop en vrede” is het jubileum concert-
programma, waarmee Antoine Oomen en zijn “Koor 
voor Nieuwe Nederlandse religieuze muziek” het land 
rond trok. Hij gaf  hiermee op feestelijke en herkenbare 
wijze gestalte aan de 40-jarige samenwerking tussen hem 
en Huub Oosterhuis. Het was een groot succes en hij trok 
steeds volle kerken, waar uit volle borst bekend èn nieuw 
repertoire werd meegezongen.

- NieuwliedFonds is het initiatief om nieuwe religieuze 
muziek uit te geven en op CD uit te brengen. Zo kennen 
wij o.a. liederen als “Welkom”, “Verward” enz. waarvan 
tekst en muziek gemaakt is door vrouwelijke dichters en 
musici als Vasalis en Mariëtte Harinck. Na 5 prachtige CD’s 
onder de bezielende leiding van Tom Löwenthal neemt een 
nieuwe dirigent(e) het muziekstokje over: Lisette Bernt. 
Bovendien is een nieuwe productie in voorbereiding onder 
de titel “Verlangen”. Deze komt eerste helft 2012 uit.  

Nieuwe Komedie in De Duif: 40 Preken voor eigen paro-
chie, Licht en Heimwee naar de hemel.
Ná deze zomer programmeert theater De Nieuwe Kome-
die in september/oktober een groot aantal optredens en 
voorstellingen in De Duif, die zich speciaal lenen voor een 
kerkelijke omgeving. Een kerk is bij uitstek geschikt om de 
sterren van de hemel te zingen! Informatie en kaarten zijn 
via De Nieuwe Komedie verkrijgbaar. 

Dit zijn de voorstellingen:
- 8 voorstellingen: Cabaretiers. Politici. Wetenschap-
pers. Auteurs. Makers uit de wereld van kunst, cultuur 

en media. Ze houden in de eerste weken van dit theater-
seizoen hun zater- en zondagen vrij. Om bij ons hun visie 
te geven op de wereld. Om blijk te geven van hun kijk op de 
maatschappij. Om te 40 Preken voor eigen Parochie. Vijf  
weekenden lang laten we ze aan het woord. In de hoop dat 
dat woord stof  doet opwaaien, door een stichtelijk betoog 
af  te steken. Of  een wetenschappelijke uiteenzetting. Of  
een moraliserende donderpreek. De vaste “voorganger” 
Jan Jaap van der Wal zal er kritisch op toezien. Zo bestijgen 
per avond vier predikers de confronterende kansel. Acht 
per weekend. 
Met: Kader Abdolah, Frits Bolkestein, Boris van der Ham, 
Coen Teulings, Lebbis, Laura van Dolron, Paul de Leeuw, 
Paul van Vliet, Sanne Wallis de Vries, Dolf Jansen, Paul 
Schnabel, Theo Maassen, Thomas van Luyn, Margriet van 
der Linden, Hans Dorrestijn, Cornald Maas, Erik van Muis-
winkel en vele anderen.

- 15 voorstellingen; Heimwee naar de hemel. Paul de 
Munnik en Maarten van Roozendaal. Voor één keer bezin-
gen ze samen de sterren van de hemel als: Bram Vermeu-
len, Ramses Shaffy en Frans Halsema. Hemelende helden 
als Cornelis Vreeswijk, Robert Long en Jules de Corte. 
Hun nalatenschap komt weer tot leven en de onsterfelijk-
heid bezongen. Omdat de doden het niet kunnen doen, en 
de levenden het niet kunnen laten. 

- Op 2 en 3 oktober treedt Karin Bloemen en Cor Bakker 
voor het voetlicht met het speciale project “Licht”. 
‘Coot van Doesburgh heeft een wonder verricht,’ schreef  
Paul van Vliet. Honderd oude, bekende, wereldse en 
kerkelijke melodieën van een nieuwe tekst voorzien. ‘De 
Heer is mijn herder’ wordt ‘Het licht zal me leiden’. ‘Amaz-
ing Grace’ wordt ‘Eigen Kracht’. Van gezangen voor de 
kerk tot liedjes voor iedereen. 
Eigentijdse teksten voor monumentale melodieën, gezon-
gen door Karin Bloemen met het publiek als kerkkoor.

● Rob Gijbels

Agenda juni 2011

Nederlandse banken en mensenrechten
Roep banken op om hun investeringspraktijk te verbeteren
Nederlandse banken die in Shell, Vedanta Resources 
en Barrick Gold investeren oefenen te weinig druk uit op 
deze bedrijven om te voorkomen dat hun activiteiten tot 
schendingen van mensenrechten leiden. Dat blijkt uit het 
vierde praktijkonderzoek van de Eerlijke Bankwijzer. Dit 
onderzoek is gericht op beleggingsrelaties van banken met 
de genoemde bedrijven in de olie- en mijnbouwsector. 

Hoe scoort jouw bank? Een aantal van de onderzochte 

banken spreekt de bedrijven niet of nauwelijks aan op 
hun betrokkenheid bij schendingen van mensenrechten. 
Andere banken gaan wel intensief met de bedrijven over 
mensenrechten in gesprek, maar doen dat volgens de 
Eerlijke Bankwijzer te vrijblijvend.

ABN AMRO heeft gereageerd op het vierde praktijkonderzoek 
van de Eerlijke Bankwijzer. Kort samengevat zegt de bank 
dat de belangen te klein zijn, en het dus ‘niet opportuun’ 
is om met de bedrijven over mensenrechten te praten. De 
Eerlijke Bankwijzer vindt dat dit argument geen hout snijdt.
Meer lezen op: www.amnesty.nl/in_actie/bankenactie_info

hout snijdt


