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Aanvang zondagsviering 10.30uur

Zo 11 sept  Gastvoorganger:    
       Harris Brautigam
Zo  18 sept  Helma Schenkeveld
Zo  25 sept (in Amstelkerk)  
                   Voorganger nog onbekend
Zo 2 okt     Voorganger nog onbekend
Zo 9 okt     Voorganger nog onbekend

Kindernevenvieringen                      
● 6 november ● 24 december

Agenda                      
Zondag 4 september VA om 12.00 uur
                                       

Roze Viering
Als start van de 2 roze weken in West-
Friesland wordt op zondag 9 oktober 
om 14.00 uur in Hoorn de Roze Viering 
gehouden. Ons Duifkoor begeleidt de 
viering samen met koor Voce Cyriaci.
Tijdens deze happening zijn er twee 
vrouwelijke voorgangers (waaronder 
Marina Slot) en een RK-pastor. 

Het GroeneLicht
Ni Hao!
Dag HGL lezers! Een fijne vakantie gehad? Via Facebook en e-mail blijf  je 
tegenwoordig aardig op de hoogte van het wel en wee van onze mede-Duiven en 
bezoekers, bijvoorbeeld op hun vakantie. Hoe warmer, zonniger en benijdens-
waardiger, des te meer kiekjes op onze social media. Grappig om te zien hoe 
we tegenwoordig ons wel en wee zonder blikken of  blozen naar buiten brengen, 
onze meningen, irritaties, alles staat op Facebook. 

We zijn  niet allemaal zo actief, maar een profiel heeft bijna iedereen wel, 
toch? Ik kom onze mede-Duiven regelmatig tegen. Gezellig hoor, zo 

hoeven we elkaar geen dag te missen! :-) Klinkt wat cynisch, maar ja zo is het 
ook wel een tikje bedoeld,  alhoewel social media  ook erg leuk kan zijn. Rui 
bijvoorbeeld chat er op los met familie en vrienden in Indonesië.
Maar, zeg nu eerlijk, zitten we te wachten op berichten als: “Het weekend zit er 
weer bijna op”, of:  “Het is altijd wel weer wat...” (Zodat jij dan kan antwoorden, 
“wat is er dan?”). Of  sommigen die fanatiek iemand bewonderen en het ene na het 
andere bericht plaatsen op Facebook om bv naar haar/zijn optreden te gaan. Meest 
irritant vind ik Facebookers die programma’s zoals ‘Farmville’, een soort virtuele 
boederij of  zoiets dergelijks, tot hun dagelijkse bezigheden hebben gemaakt. Op-
eens krijg je 10 berichten achter elkaar wat die persoon allemaal heeft uitgespookt 
op de “virtuele boerderij”. Kunnen jullie het nog volgen? Doe maar niet...
Ik was -om ook maar even iets te noemen- twee weken geleden in Shanghai, 
China. Daar kunnen de mensen niet op Facebook, het is simpelweg verboden. 
Praat je erover, zijn de Chinezen wel nieuwsgierig, maar de meesten missen het 
niet. “Well, if  we want to know something about our friends, we just call or visit 
them, no need to read via Facebook!” En een brede grijns erbij. 
Tja, dubbele moraal: wanneer de overheid iets verbiedt, stuit ons dat tegen de 
borst. Maar soms is het ook heerlijk, “wat niet weet wat niet deert” toch? Blijft 
dat Facebook en ook YouTube tegenwoordig natuurlijk ook enorme revoluties 
op gang kunnen brengen, zoals in Arabische landen.
Wat mijzelf betreft, ik zet tegenwoordig mijn Facebook vaker en vaker een tijdje 
uit. Geen foto’s meer van de BBQ van de buren en tanje Jo in Spanje in het zwem-
bad. Tijd voor een lekker boek, radio aan, gezellig kletsen en, tijd voor De Duif.
We gaan er weer tegenaan binnenkort! Op 11 september begin van de reguliere 
diensten mét koor en wat dachten jullie van een heus Duifkoor-concert op die 
dag om 13.00 uur? Zal ik dat even op Facebook zetten? Leuke publiciteit...
Oeps... Mijn Facebook staat even uit. Hoe zouden ze dat nu in China doen?
Huanying huilái...
● Hans Ernens   (Ni Hao is een begroeting in het Mandarijns en betekent ‘Welkom terug’)
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Lunchconcerten 
in De Duif

Concertprogramma 
zomer/najaar 2011

11 september
● Rodion Trio
 Concert door het Syrene saxofoonkwartet  
 is geannuleerd
9 oktober
● Operakoor Eutherpe
6 november
● S’il Vous Plaît
(Saxofoon, viool, piano!)
11 december
● Kerstconcert
Aad Hoc en Corde Vocali 

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

Monumentendagen
Voor de 25e maal worden de open monumentendagen georganiseerd. Thema 
dit keer: Nieuw gebruik, oud gebouw. Het spreekt vanzelf  dat wij daaraan ook weer 
meedoen. 65 bekende en onbekende Amsterdamse ‘herbestemde’ monumenten 
openen hun deuren gratis voor het publiek. Er zijn diverse activiteiten: lezingen, 
wandelingen en zelfs een heuse live opgraving. Dit alles staat vermeld op de 
website www.openmonumentendag.nl. Wij zullen van Stadsherstel weer de benodigde 
boekjes en vlaggen krijgen. 
Vanaf  afgelopen zondag kon je je weer inschrijven in de koffiehoek om mee te helpen 
met allerlei activiteiten, waaronder rondleiding en uitleg geven en helpen bij de cater-
ing en kaart- en fotoverkoop. Voor taarten en cakes bakken kun je je opgeven in de 
koffiehoek en anders mij even bellen: 020 6266155 of  mailen: h.ghijs@zonnet.nl.           
● Hortense Ghijs



�

Verjaardagen
  17 sep Nicole van Eyk
  23 sep Ineke Schoon
  28 sep   Regien Boysen
  29 sep   Sabine Christiaans
   1 okt Willemijn Kanters
  2 okt Cees Blaauw
               Marc Jorritsma
    4 okt Freek van der Marck
  7 okt Hans Ernens
    9 okt Ciske Wink

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 wel-
kom, 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.

Uitnodiging
 Ben je geïnteresseerd geraakt? Of denk 

je: hier wil ik wel eens vaker komen luis-
teren? Voel je je na het bijwonen van een 
aantal zondagsvieringen verbonden? 
Wees welkom!  
Informatie over 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 m.b.t 
voorgangers en bestuursleden. En we 
zouden je kunnen vragen deel te nemen 
aan een activiteit. Voel je genodigd!

Jaardoel - maandcollectes
2011 - Zuid-Afrikaanse Organisatie 
Karos en Kambro zet zich in om kinde-
ren en jong volwassenen te  leren 
omgaan met hun problemen, door middel 
van workshops, theater en muziek. 

HGL Agenda  september 2011
Muziek - Informatie - Ontmoeting Open Huis De Nieuwe Liefde. 
Op zondag 11 september aanstaande is iedereen welkom in De Nieuwe Liefde, 
Da Costakade 102 in Amsterdam. ’s Ochtends is er eerst een bijeenkomst, waarin 
Huub Oosterhuis teksten leest en het koor van de Amsterdamse Studentenek-
klesia liederen zingt. Na afloop is er koffie, een broodje en natuurlijk gezellig 
bijpraten. Vervolgens is om 15.00 uur het concert. Een taal van hoop en vrede 
(40 jaar Oomen/Oosterhuis) van het Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze 
muziek onder leiding van Antoine Oomen. Van dit concert, dat tot ongeveer 
16.30 uur zal duren, wordt een cd-opname gemaakt. 
■ De toegang is gratis - vol is vol! Hierna zijn de diensten van de Studentenekklesia elke week 
11.00 uur in De Nieuwe Liefde (v/h was dit de Rode Hoed).
VolZin in Dominicuskerk De jaarlijkse landelijke lezing van Volzin vindt dit 
jaar plaats op 5 november in de Dominicuskerk. De VolZin-schrijfwedstrijd 
over ‘Religie, weg van het midden’ sloot op 1 juli 2011. De redactie ontving 
127 inzendingen. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de genoemde VolZin-
lezing.
Wereldgebedsdag in Amsterdam Op 27 oktober 2011 komen vertegenwoor-
digers van de grote religieuze tradities samen in de Mozes & Aäronkerk aan het 
Waterlooplein in Amsterdam. Zij herdenken dan de wereldgebedsdag voor de 
vrede die 25 jaar geleden gehouden werd in Assisi. Vanuit verschillende religieuze 
plekken in Amsterdam (moskee, kerk, tempel en synagoge) waar het gebed om 
vrede zal beginnen, zal de tocht naar de Mozes & Aäronkerk ondernomen wor-
den. Daar wordt stil gestaan bij de slachtoffers van geweld, klinken teksten uit de 
verschillende tradities en wordt een ‘Appèl voor vrede’ ondertekend. Dit appèl 
zal door kinderen aan burgerlijke overheden worden overhandigd.
Verlangen naar vrede Spirit of  Assisi maakt duidelijk dat ook in onze tijd in 
vrede samenleven niet vanzelfsprekend is. Onze samenleving verkeert in een 
voortdurende spanning door de grote verscheidenheid aan mensen, culturen en 
religies, en door gevoelens van onzekerheid en angst. Vandaar de uitnodiging van 
kerken, godsdiensten en religieuze bewegingen om op 27 oktober samen te ko-
men en door alle verscheidenheid heen de diepere verbondenheid te vieren die 
gebaseerd is op het fundamentele verlangen naar vrede. Allen die dit verlangen 
naar vrede delen, zijn van harte uitgenodigd.
Deelnemers Aan de bijeenkomst nemen in elk geval deel: rabbijn Menno ten 
Brink (Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam), imam Osman Paköz (Turkse 
Westermoskee), imam Echarouti (Marokkaanse moskee Weesperzijde), domi-
nee Julia van Rijn (PKN), vader Arsenius El Baramousy (Koptisch-Orthodoxe 
kerk), Inder Mataw (Prasne, Vedische hindoestroming), leraar Adi Ichsan 
(boeddhisten), pastor Ibrahim Abarshi (Redeemed Christian Church of  God), 
bisschop Jozef  Punt (namens de rooms-katholieke kerk) en pastor Stanley Hof-
wijks (Maranatha Ministries).
De Franciscanen grijpen met dit inititief  terug op de bijeenkomst in Assisi in 
1986. Sant’Egidio heeft sinds 1986 jaarlijks in Europa in grote steden bijeenkom-
sten georganiseerd om dit gebed voor de vrede voort te zetten.
■ Voor meer informatie: www.laverna.nl/spiritofassisi.
Grensverleggend Lucas Lucas schrijft zijn evangelie voor Theophilus – ‘Gode-
lief ’, ‘vriend van God’ in het Grieks, destijds de meest verbreide taal in het 
oostelijk Middellandse Zeegebied. De internationaal ingestelde Lucas wil zoveel 
mogelijk van zijn tijdgenoten bereiken, maar in feite richt hij zich natuurlijk ook 
tot ons in de 21e eeuw.
Van Lucas wordt wel gezegd dat hij opvallend vrouwvriendelijk is en een scherp 
oog heeft voor sociaal onrecht – we kunnen de lofzang van Maria, het Magnificat 
(Lc 1) lezen in deze lijn. 
Wie was Lucas? Een bekeerde heiden? Afkomstig uit het Jodendom? Vragen 
als deze zullen we proberen te beantwoorden in deze leesgroep, terwijl we het 
evangelie lezen volgens de ‘lectio continua’, dus: van het begin tot het einde. Bij 
het Ignatiushuis is er een boeiende cyclus aan gewijd: iedere 2e donderdag van 
de maand, van 8 september t/m 14 juni.
■ Tijd: 20.00-22.00 uur. Kosten: € 25,- Begeleiding: Wiggert Molenaar SJ   Code: B 120


