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Aanvang zondagsviering 10:30 uur

Voorgangers 
   9 okt  Catrinus Mak
 16 okt  Marina Slot
 23 okt  Bert van der Meer
 30 okt  Diana Vernooij 
   Locatie: Amstelkerk
             International Dag van de Stilte
  6 nov  Helma Schenkeveld
13 nov  Harris Brautigam en 
   Sem van de Pol

Kindernevenvieringen;
l 6 november - Sint Maarten
l 4 december - Sinterklaas
l 24 december - Kinderkerstviering
Méér informatie, kijk op onze site: 
http://bit.ly/pfkUjh en http://bit.ly/mR8tr5

Het GroeneLicht
Durf jij?
Diverse keren ben ik genomineerd voor de positie van voorganger, net zoals 
andere Duiven. Mooie eer, immers onze bezoekers vinden dat ik wel eens achter 
dat altaar mag klimmen. Maarre, das ook gelijk heel eng...!

Een HGL-stukje is makkelijk, een verhaaltje, een actualiteit, veilig achter je 
computer. Zingen ook, met mijn mede-koorgenoten en Fred naast me die 

vaak net even beter toon kan houden, en met steun en support van Henk. Dan 
het bestuur, samen met je collega-bestuurders kom je altijd wel tot een oplossing 
of  gezamenlijk standpunt.

Blijft toch iedere keer weer die ene vraag over die ik ieder jaar hoor: wanneer ga 
jij nu eens voor? Ik antwoord dan: “O ja, dat doe ik zeker wel eens een keer.” En 
vorig jaar ging er ik bijna voor, maar haakte toch op het laatst weer af... 
Ik vind het nogal iets, een overweging maken in combinatie met liturgie en mu-
ziek. Het moet boeiend, actueel, verfrissend zijn en je moets iets meer te melden 
hebben dan “vrede op aarde”.

Bij afloop van de laatste koorrepetitie liep Marina met ons op en ja hoor, daar 
kwam die vraag weer: “Wanneer ga jij nu eens een keertje voor?” 
“Ehhh... ja dat ben ik zeker eens van plan”, zei ik. “Dat is mooi,” zei Marina, 
“want we zoeken nog iemand voor 20 november. Dus...” 
En daar ging ik, ik zei: “Ja ik doe het, ik durf  het wel.” 
Of  het nou door die lieve ogen van Marina kwam of  door Rui die me aankeek 
van “joh dat kan je toch wel”?

Het werd dus een ja, een commitment, dus nu een echte ja!
Direct een knoop in mijn maag en Rui werd al helemaal opgewonden. “Nu mag 
jij de muziek kiezen!” 
He ja, dat is weer leuk, en al zingend reden we naar huis. Maar eenmaal in bed 
kwam het knoopje weer opspelen. Oh oh...waar begin ik aan?
Nou ja Duiven, jullie gaan het merken. 
Na ooit ja te hebben gezegd tegen kerstkoor, koor, bestuur, HGL, nu dan ook 
een overweging! 

Ik mag wel stellen dat ik dan helemaal ingeburgerd ben, toch? 
En misschien benader ik jou dan ook een keer, als je ook weer genomineerd bent 
als voorganger bij de komende verkiezingen. 
Durf  jij ook? Ja toch! 
● Hans Ernens
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Lunchconcerten 
in De Duif

Concertprogramma 
najaar/winter ’11-’12
6 november
● s’il Vous Plaît
(Saxofoon, viool, piano!)
11 december
● Kerstconcert
   Aad Hoc en Corde Vocali 
29 januari 
● Patrick Hopper en Johan  
   Hollebeek
orgel en trompet 
12 februari 
● Duo Rinacente 
viool en piano

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

30 oktober: Stilteviering in de Amstelkerk - met stiltewandeling ná
30 oktober is de Eerste landelijke dag van de Stilte, een 
initiatief  van een aantal mensen die stiltewandelingen 
of  andere stille activiteiten organiseren in het land. Joke 
Goedhart, de initiator van het Onthaastpad in Amsterdam 
is er daar een van. 
Afgelopen januari ging ik voor met Joke in een viering. Het 
thema was “Ken je mij, wie ken je dan”, een mooie ver-
stillende viering. Na afloop liepen we een onthaastpad, een 
stiltewandeling door Amsterdam. Dat was een mooie dag 
met flink wat deelnemers. Nu op 30 oktober organiseer ik 
een tweede stilteviering, samen met Anna Bol en Mayke 

Vullings (en Joke Goedhart op de achtergrond) vooraf  aan 
de stiltewandeling van het Onthaastpad. 
De viering is gewijd aan de stilte. Hoe kun je in de welda-
dige stilte komen die we allemaal kennen. Iets houd ons te-
gen – hoe ga je daar mee om? Jasper Merle zal voor ons de 
stilte bezingen, begeleid door gitaar. Na de viering lopen 
we naar de Vondelstraat, waar we bij theehuis de Roos 
een broodje kunnen eten om ons daarna aan te sluiten bij 
de stadswandeling. Om 2 uur start de stiltewandeling van 
Onthaastpad op het Museumplein.
● Diana Vernooij
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Verjaardagen
  9 okt  Ciske Wink
13 okt  Alet Aalders
14 okt  Jose Schets
17 okt  Brechtje Moerkamp
20 okt  Elise Man
23 okt  Dorien Gransjean
24 okt  Marian van der Meer
29 okt  Susan Smithuis
  9 nov Hanneke de Groote
            Vincent Kemper
10 nov Joyce Woudenberg

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, Hans Ernens en Dorien 
Gransjean-Eldering. 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 
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 democra-tische besluitvorming en 
van hen wordt actieve deelname aan de 
basisgemeente De Duif verwacht.

Jaardoel - maandcollectes
2011 - Zuid-Afrikaanse Organisatie Karos 
en Kambro zet zich in om kinderen en jong 
volwassenen te  leren omgaan met hun 
problemen, door middel van workshops, 
theater en muziek. 2010 - Stichting Adopteer 
een vroed-vrouw, bijdragen aan het 
terugdringen van de moedersterfte. 

Advent en Kerst in De Duif

De kracht van liefde 
Ook dit jaar 2011 zijn er in de wereld weer verschrikkelijke dingen gebeurd: Utoya 
in Noorwegen, de burgeroorlog in Syrië, de nieuwe eurocrisis, ga zo maar door. 

Hoe reageren wij? Voelen we ons geroepen om toch vooral onze eigen 
veiligheid te verdedigen, en alle kwaad buiten ons te plaatsen en te bestrijden 

– of  dagen deze gebeurtenissen ons uit ons hart te openen en de liefde tegenover 
terreur en geweld te zetten? Wij gaan voor de kracht van de liefde.  

27 nov – 1e advent – Diana Vernooij
4 dec – 2e advent – Marina Slot ontvangt Sinterklaas
11 dec – 3e advent – Catrinus Mak
18 dec – 4e advent – Bert van der Meer
Kinderkerst 24 dec., 17.30 uur – Bert en Marian van der Meer, Francine Plaisier 
Kerstnacht 24 dec.,  24.00 uur – Jan Andreae, Marina Slot, Helma Schenkeveld
25 dec – geen dienst
1 jan – Uitslaapdienst om 13.00 uur !
Let op de folder, die begin november gereed zal zijn – daarin vullen we de the-
maserie nader in. Ook beschikbaar via onze website.

Een extra gift voor de huishoudschool in Senegal
Doen jullie mee? 
Eind dit jaar, in december, zal ik een bezoek brengen aan de huishoudschool 
waar wij twee jaar geleden voor gecollecteerd hebben. Ik ga mee met Anne-Ma-
rie Zaat, de oprichtster van de Nederlandse stichting Sundjata die geld voor de 
huishoudschool heeft verzameld. We logeren onder andere bij Fatimata Bintou 
Yafa, presidente van het vrouwenwerk van de nationale vakbond. Deze zomer 
was zij in het Mozeshuis om op een bijeenkomst te vertellen dat het zo ver is, 
het huis is gerenoveerd, de slaapzalen en klaslokalen zijn gereed. De huishoud-
school in Dakar is een paar maanden geleden geopend door de president van 
Senegal. Het project kan van start. Na de regenperiode en de ramadan, die dit 
jaar in augustus is afgerond, zullen er weer veel meisjes van het platteland naar 
de stad gaan. Zij zullen werk zoeken in de huishouding en lopen vele gevaren als 
uitbuiting en prostitutie. Een aantal kan nu worden opgevangen in het huis en 
geschoold door actieve vakbondsleden. De kwaliteit van hun werk zal omhoog 
gaan door de kennis die ze opdoen en zij kennen dan hun rechten, zijn seksueel 
voorgelicht en hebben een netwerk om op terug te vallen.

Het lijkt me een fantastische reis. Ik zou graag een cadeau meenemen voor de 
huishoudschool in de vorm van een cheque. Wie wil meedoen aan dit cadeau? 
Om dat officieel te laten verlopen kun je geld overmaken naar stichting Sundjata 
Haarlem, banknummer 1710 0 1710 onder vermelding van Duifbijdrage huishoud-
school – dan is je gift bovendien aftrekbaar van de belasting. Ik zal zelf  natuurlijk 
ook bijdragen. Ik hoop dan wij als Duif  weer iets extra’s kunnen betekenen voor 
de verdere opbouw van de huishoudschool. 
● Diana Vernooij

Voorstellen bestuurslid
Mijn naam is Hans Ernens. Ik kom in de Duif sinds 2005, ben daar ook getrouwd 
met Rui en ik zing ook in het koor.
Ik ben lid van het bestuur vanaf 2007. Onder mijn takenpakket valt PR en dat is een 
hele uitdaging. De Duif zoekt middelen om meer mensen tijdens onze vieringen te 
mogen verwelkomen, dus publiciteit is heel belangrijk voor ons. 
Maar ook onze website, onze concerten, onze Kerstnachtvieringen, 
Kinderkerstviering,  dit alles telt mee en levert een belangrijke bijdrage aan onze 
naamsbekendheid. 
En niet te vergeten het HGL waarmee we onszelf presenteren met al onze ditjes en 
datjes. Dit alles speelt een rol bij de PR. Lees verder op pagina 4 u
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Kindervieringen in De Duif
Bij najaar denken we meestal aan regen, 
storm en guur weer. Maar najaar bete-
kent ook zon, prachtige herfstkleuren 
én... leuke kindervieringen in De Duif! 
Laat je papa/mama/opa/oma/oom/tan-
te daarom de volgende data in hun 
agenda’s noteren: zondag 6 november, 
zondag 4 decmeber en zaterdag 
24 december.
 Zondag 6 november komt Sint 
Maarten naar De Duif. Sint Maarten leert 
ons dat wie iets bezit, best kan delen 
met wie niets bezit. Na een gezamenlijk 
begin met de volwassenen gaan we naar 
boven om te praten over delen (wat kun 
je allemaal delen?). Maar we gaan niet 
alleen práten, we gaan vooral ook wat 
dóen. Dus als je op zondag 6 november 
wakker wordt door de striemende regen, 
draai je dan niet nog eens om in je bed. 
Nee! Spring eruit en wek je papa en/of 
mama en vraag ze of ze je even naar 
De Duif willen brengen. Helma Schenke-
veld zal de viering beneden verder ver-
zorgen, dus papa/mama/opa/oma 
et cetera kunnen net zo goed even 
blijven luisteren. =)
 Zondag 4 december kun je wéér 
langskomen. Wij vonden het vorig jaar 
zo gezellig om met jullie Sinterklaas te 
vieren, dat wilden we dit jaar maar weer 
doen. De Bisschop van Myra (want zo 
heet Sinterklaas eigenlijk) stuurde ons 
vorig jaar nog een leuk bedankbriefje, 
omdat hij het óók zo gezellig had gevon-
den. Dus misschien... Marina Slot was 
vorig jaar zó vereerd door dit hoge be-
zoek, dit jaar heeft ze zich meteen weer 
aangemeld om de viering te verzorgen!
Let op: graag weten wij vooraf hoeveel 
kinderen de Sint komen begroeten. Dus 
laat uiterlijk vrijdag 3 december even 
weten of je komt!
 Zaterdag 24 december wordt 
traditioneel weer een Kinderkerstviering 
georganiseerd in De Duif. De mooiste en 
grootste kinderviering van het jaar! Vorig 
jaar wisten ruim 200 kinderen en 
evenzoveel ouders/begeleiders De 
Duif te vinden. Francine Plaisier van de 
Verhalenfabriek vertelt ons weer aan de 
hand van mooie platen het kerstverhaal. 
Verweven in het verhaal zingen wij  
kerstliederen. Wie dan nog niet in 
kerststemming is... 
De viering begint om 17.30 uur, de kerk 
is open vanaf 17.15 uur. Na afloop is er 
chocolademelk, limonade en kerstbrood.
 Het wordt weer een prachtig najaar!
● Marian van der Meer 
coördinator Kindernevendienst De Duif

Bericht uit de voorgangersvergadering

Open luiken en nieuwe 
geluiden - gastvoorgangers in 
De Duif 
Naast onze traditie ieder jaar onze vaste voorgangers uit de kerkgemeenschap te 
kiezen kennen we gastvoorgangers. Gastvoorgangers hebben al net zo’n lange traditie 
in De Duif, en in de loop van de jaren zijn onze afspraken en gewoonten rond 
gastvoorgangers ook veranderd. Kozen we traditioneel 10 vaste voorgangers, sinds een 
paar jaar is ons aantal geslonken en dit jaar is ons aantal zelfs afgenomen tot 6. 

We hebben een nieuwe manier van samenwerken geïntroduceerd dit jaar. 
Juist omdat we nu met minder vaste voorgangers zijn, hebben we op onze 

laatste voorgangersvergadering eens stevig doorgepraat over de gastvoorgang-
ers. Graag neem ik jullie mee.
Even de geschiedenis van de afgelopen 20 jaar. We kozen ieder jaar 10 vaste 
voorgangers. Ik herinner me dat toen ik startte, 20 jaar geleden, er nog 12 kandi-
daten waren! Naast vaste voorgangers kenden we de gastvoorgangers. Zij waren 
vooral externe dominees of  voorgangers die ook bij ons een of  twee keer per jaar 
voorgingen (denk aan Bram Grandia, Frits van de Ven, Ernst Stern, Hans Bouma). 
Ze werden officieel voorgedragen en gekozen bij de voorgangersverkiezingen. 
Een tiental(?) jaar geleden zijn we van deze verkiezingen afgestapt en werd er een 
mix van externe en interne gastvoorgangers ingezet. Iedereen die voorging zonder 
gekozen te zijn, heette toen gastvoorganger en werd aan een vaste voorganger 
gekoppeld. Soms ging dat goed, soms was dat een minder geslaagd koppel.
We zijn daarom een paar jaar gelden weer overgegaan op een nieuwe aanpak: 
gastvoorgangers worden uitgenodigd door de vaste voorgangers – zij gaan 
dan zelf  met hen voor. Zo zorgden we ervoor dat er een goede match van 
voorganger en gastvoorganger achter de tafel stond. En zo bleven ook de vaste 
voorgangers verantwoordelijk voor de Duif-diensten.   
Er zijn nu incidentele Duif-voorgangers, namelijk die voorgangers die willen 
leren en uitproberen hoe het is voor te gaan en voorgangers die na afscheid als 
vaste voorganger graag af  en toe voorgaan. Zo werden wat dagen afgesproken 
en ook de laatste gaatjes in het rooster gevuld. Maar dit jaar was dat nog niet 
genoeg. We werken nu met drie cirkels:
- de binnencirkel van gekozen voorgangers, 6 voorgangers dit jaar: Marina, 
Helma, Jan, Catrinus, Bert en ikzelf, Diana;
- de buitencirkel van een zich warmlopende voorganger (Sem), en drie oudge-
diende actieve Duif-leden (Rob, Henk en Fred) – die mee voorgaan met gastvo-
organgers of  de voorgangers ondersteunen;
- een externencirkel: gastvoorgangers als Rob Visser en Johan Noorloos, 
ex-vaste voorgangers zoals Harris en Frans, externe lectoren zoals de zus van 
Helma, de acteurs van To My Fathers House, zangeressen als Astrid Seriese en 
Mercede Hashemi en derden: inspirerende mensen van buiten de Duif, die wij 
vragen omdat we graag hun geluid willen (laten) horen in De Duif  – of  hen 
willen zien, zoals de twee moslima’s die voordroegen uit de Koran, en de yogal-
erares die tijdens een dienst van Jan liet zien wat evenwicht was. 
Onze praktijk haalt ons in. Er komen steeds meer mensen van buiten die als 
lector, voorganger, zangeres of  op een andere manier betrokken een bijdrage 
leveren. Dat juichen we van harte toe. Ook de samenwerking met mensen van 
een andere religie in onze diensten ervaren we als hartverwarmend en vernieu-
wend. Juist in tijden dat we met steeds minder voorgangers alle diensten vullen, 
zoeken we naar creatieve vormen om op een inspirerende manier (ook voor 
onszelf) de vieringen gestalte te geven. 
We gaan hier mee door en hopen dat jullie net zo geïnspireerd raken door alle 
open luiken als wij.
● Diana Vernooij
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Wateroverschot
Glibberend en glijdend, met de angst in de benen dat we vast komen te zitten, 
ploegden we ons door het drijfnatte campingveld met de caravan naar de uitgang. 
Zouden we het halen? Ik had er zelfs ’s nachts drijfnatte dromen van gehad, 
dat we net als onze buurman de vorige dag, een beroep moesten doen op de grote 
tractor van een nabije boer. Maar we haalden het net. Wij hoefden net niet 
gesleept te worden. Met een zucht van verlichting richtten we ons huiswaarts. 

Het deerde ons niet dat wij tijdens die reis meerdere malen waren overvallen 
door een gigantische regenbui. Met groot licht aan en het stuur vast in de 

handen kwamen we door de zoveelste afgezakte regenwolk heen. 
Onze gedachten gingen uit naar de deelnemers en bezoekers van de Amster-
damse Uitmarkt. Daar zou de jaarlijkse grootse kunsthappening wel vreselijk in 
het water moeten verdrinken, dachten mijn vrouw en ik. En in één adem her-
dachten wij ook het theater in het Amsterdamse Bos. Hun prachtige voorstelling 
van “Les Enfants du Paradis” was in dit seizoen al zo dikwijls en zo gruwelijk 
geteisterd door het niet te temmen watergeweld, dat zelfs het voortbestaan van 
dit unieke kunstfenomeen dreigt te verzuipen. Dan zou de regenramp wel heel 
compleet zijn!

“Wat is het toch verschrikkelijk ongelijk verdeeld”, verzuchtte een stel in regen-
kleding gehulde landgenoten. “Kunnen we niet wat overdoen aan een ander land 
dat meer behoefte aan water heeft?” Het viel niet moeilijk om niet meteen aan 
Afrikaanse landen te denken. Maar ja, bij de hemelse regendistributie hebben we 
het niet voor het zeggen. Die gedachte belemmerde het groepje niet toch verder 
te fantaseren. Wat te doen met dat natte overschot, ging het verder.

Iemand kwam toen met de opmerking voor de draad die een toekomstig beeld 
voor ogen riep. “Als we nu eens het omgekeerde doen wat al die oliemaatschap-
pijen doen. Die komen met pijpleidingen en grote olietankers het zwarte goud 
uit de droge landen naar ons brengen. Scheepswerven bedenken steeds grotere 
schepen om onze wereld van luchtvervuilende smurrie te voorzien. En met ki-
lometerslange pijpleidingen wordt naast aardgas ook nog meer olie aangevoerd. 
Waarom zoiets nou niet bedenken in andere volgorde voor het transport van 
het meest milieuvriendelijke levenswater voor hele generaties van hongerende 
medemensen?”

Het idee sprak me aan. En het bleef  me aanspreken, ondanks alle sceptische 
bedenkingen als: het zal wel niet rendabel zijn, welke geldschieter vind je hier nu 
voor, het zal wel onuitvoerbaar zijn, enzovoort, enzovoort. Het woord ‘econo-
mische crisis’ viel zelfs in dit verband. 

Maar ik dacht bij mezelf  dat ik hier toch een column aan wilde weiden. Zeker bij 
het begin van het nieuwe seizoen. 

Stel je voor dat er over een heleboel jaren de eerste liters water naar het dorstige 
land in Afrika wordt geperst, en dat ze dan zullen zeggen dat ze op het idee 
gekomen zijn door een gesprekje in de Duif!                                                   
● Harris

Lieve mensen, 
Met een huilend hart laat ik jullie 
weten dat ik Ton zondag 11 september 
naar een verpleeghuis heb moeten 
brengen. Een zwarte dag voor de vele 
rouwenden in Amerika en elders, maar 
het voelde ook voor mij als de zwartste 
dag van mijn leven! Helaas was de 
wachtlijst van Hogewey in Weesp 
nu geen optie meer om daar op te 
wachten, daar Ton de laatste maanden 
erg achter uit is gegaan. 

Op advies van mijn lieve vrienden 
en onze huisarts ben ik naar een 
alternatief gaan zoeken én dacht 
deze te hebben gevonden; een klein 
schalig project, waar Ton met zeven 
andere vrouwen nu woont! Een tijdelijk 
onderkomen voor enkele jaren in 
verband met nieuwbouwhuizen voor 
dementerenden. Nu twijfel ik niet 
alleen, maar ook mijn vrienden, of dit 
wel de goede plek is voor Ton, omdat 
hij daar zeer ongelukkig en onrustig is. 
Bij ieder verpleeghuis, en wie niet, zou 
Ton ongelukkig zijn, daar hij alsmaar 
roept: “Wanneer haal je mij uit deze 
gevangenis, Carla?” Hij bonkt op de 
deur als ik wegga, en het toch al veel 
te weinig personeel, moet hem met 
straffe hand tegenhouden. 

Het is echt hartverscheurend en ik had 
Ton afgelopen week bijna weer mee 
naar huis genomen! Ik moet me zelf 
steeds ernstig toespreken om mijn 
intuïtie niet te volgen. Zonodig kan 
Ton over enkele weken overgeplaatst 
worden naar een ander verpleeghuis, 
te weten Bosbeek in Heemstede/
Aardenhout. Gelukkig heb ik nog net 
op tijd een subliem levensportret van 
Ton laten maken én dit is vorige week 
uitgekomen! Heel bijzonder én mijn 
dierbaarste geschenk in deze situatie!

Adres van het verpleeghuis is: Klein 
België, Belgiëlaan 3, 2034 AV Haarlem. 
Unit: Oostende, kamer 06. 
Ton heeft geen telefoon meer en 
mocht je hem willen bezoeken, geef 
me dan even een sein. Er zijn geen 
bezoektijden! Hopelijk heb ik over 
enkele weken een iets beter bericht! 
Lieve groet, Carla

Als bestuur hebben we dan wel zo 
onze “taken”, maar vormen we een goed geolied team, waarbij ook support van 
alle Duiven heel belangrijk is. 
Zo noem ik even en passent de onmisbare bijdrage van Fred en Rob voor onze 
website en publicaties.
Ons bestuur is zeer divers, net zoals onze geloofsgemeenschap en dat maakt 
het voor mij bijzonder. Te weten dat je op deze manier een (extra) bijdrage levert 
aan  De Duif, maakt het plaatje compleet.
Tot ziens in de Duif!
● Hans Ernens

Rondje bestuur - Hans Ernens - Vervolg van pagina 2 u
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Duif-voorgangers dragen 
vredesvuur door de wijk
Van onze speciale redactie

Als onze voorganger Helma Schenkeveld met een stevige trap op haar fiets 
juist op tijd bij ‘La Verna’ arriveert, dan is zij de enige en eerste die daar 
zaterdag om 9.30 uur staat. 

Het is vrijdag 23 september, een dag in de vredesweek. La Verna is een klein 
instituut, gelieerd aan een klein klooster van de Franciscanen, in de wijk 

Overtoomse Veld in Nieuw West. Gelukkig ziet zij snel ‘collega’ Catrinus Mak 
arriveren. Deze loopt ietwat te brommen op mensen die zich weer eens niet 
aan afspraken houden, maar weet toch enkele buurtvaders en de franciscaner 
monniken te mobiliseren. Dan begint waar ze voor gekomen zijn: vuurfakkels 
worden aangestoken en de groep draagt deze waardig naar de El Ouma Moskee, 
die 300 meter verderop ligt. 
Daar gearriveerd, wordt het vredesvuur voor de 7e keer die week ontstoken. Een 
uniek tafereel: voor de entree van deze gevel zie je een monnik en een islamiet 
eendrachtig het vredesvuur ontsteken.
Even later zijn een kleine 50 mensen verzameld in een van de ruimtes van de 
nieuwe moskee. Nadat ieder is verwelkomd door de voorzitter van het interreli-
gieus vredesberaad, komen er korte toespraken van: 
- een gereformeerd vrijgemaakte predikant
- de imam van de moskee
- de directeur van een school die bijna eronderdoor ging door de enorme leer-
achterstanden van kinderen
- de wijkagent.
Niet minder bijzonder was het dat ieder zijn of  haar uiting van vrede kon in-
brengen, op een grote rol van tekenpapier, die opgedraaid was als een boekrol. 
Geweldig dat het begrip vrede bij ieder zeker iets betekent en dat er teksten in 
het Nederlands, Arabisch, Russisch, Engels en andere talen waren geschreven 
op deze boekrol. Deze rol werd vervolgens aan de heer Baadoud aangeboden, 
stadsdeel ‘burgemeester’ van Nieuw West. 
Voor de nieuwsgierige, het interreligieus beraad Slotervaart is opgericht in 1999, 
met als doel om verbinding te maken tussen kerken en moskeeën in de wijk. En 
om vanuit die verbinding te werken aan ontspanning en vrede in een wijk, waar 
toen veel rellen en spanningen waren.
Tot zover onze speciale redactie

Wat is nu het speciale van dit alles?
Naar mijn idee moet je toch steeds iedere keer opnieuw het vuur aanwakkeren 
van verbinding en vrede. En dat doe je vooral door grenzen over te steken die 
we soms opgebouwd hebben met elkaar. Muren juist te slechten en contact te 
maken. Door te kiezen voor symbolen, die in meerdere culturen iets speciaals 
betekenen. Door samen te werken, met mensen, die soms echt anders over 
een en ander denken. Het is gewoon speciaal als iemand zijn mobiele telefoon 
opneemt en als eerste Salam Aleikum zegt. Een woord dat de spellingscontrole 
niet kent. Door heel concreet te zijn over wat vrede in het hier en nu betekent. 
En ten slotte past dit denk ik juist in een moderne manier van vorm geven aan 
geloof. Midden in de samenleving, bewogen en bevlogen en vanuit meerdere 
oude religies.

Actie voor de Duif Ik heb alleen nog 1 vraag: Welke actie gaan wij als Duiven dit 
jaar of  volgend jaar doen? Veel Duiven zijn in hun privé sfeer behoorlijk actief. 
Ik denk dat het ons echt veel zal geven, als we met elkaar iets doen, wat niet 
direct voor onszelf  is. Zoals we ooit asielzoekers hebben opgevangen. Maar nu 
dus iets anders. Wie hierover wil meedenken, is welkom.
Vrede en alle goeds
● Catrinus Mak

Voorstellen bestuurslid
Sinds dit jaar heb ik mij beschikbaar 
gesteld voor een bestuurstaak. Nu 
Hedwig helaas minder kan oppakken, 
heeft het bestuur gevraagd of ik 
vicevoorzitter zou willen zijn. Ik heb 
daarin toegestemd. 

Ik loop sinds mijn ‘eerste communie’ 
mee in De Duif. Mijn aandeel bestond uit 
het zingen in het koor en na de ‘kraak’ 
actief meewerken met de klussen, 
schoonmaakrooster, kaartverkoop voor 
aanvang van de concerten met mijn 
vader (Jos), bloemschikken voor de 
wekelijkse vieringen en de kerkelijke 
feestdagen als Pasen en Kerst. 
Daarnaast heb ik een tijd aan de zijlijn 
vertoefd, omdat Henk en ik kinderen 
kregen. Aangezien ik borstvoeding gaf, 
gingen de activiteiten van Henk door en 
zorgde ik voor ons kroost.
Zodra onze kinderen groot genoeg 
waren, heb ik met Fred en Margot de 
kindernevendiensten verzorgd. We 
hebben een aantal jaren de Stichting 
Switsar’s Jeugdwerk Brasil financieel 
ondersteund en ik inde iedere maand 
de door mensen toegezegde bedragen 
en maakt maandelijks over naar de 
Stichting. De solidariteitstafel hebben 
we met een paar mensen, o.a. Gerdie 
van Dijk ‘gedekt’, inkoop en verkoop 
verzorgd. Later toen dat kroost, Mathijs 
nu 25 en Vincent bijna 23, groter werd, 
ben ik weer komen zingen. En omdat 
er een vacature vacant bleef, heb ik 
me kandidaat gesteld en de meeste 
mensen hebben voor me gestemd. 
Dank daarvoor! Je gedragen weten 
maakt het werk fijn.

In mijn dagelijks leven werk ik 
op Praktijkcollege De Dreef in 
Amsterdam Zuidoost. Ik ben mentor 
en stagebegeleidster van de leerlingen 
in het vijfde leerjaar (17-18 jarigen). 
Leerlingen op een Praktijkschool 
hebben allemaal een licht verstandelijke 
beperking. Dat kan zich uiten in 
gedragsproblemen en/of leerproblemen. 
Dat betekent dat wij als school bekijken 
waar de krachten en talenten van 
iedere leerling liggen. Daarnaast ben 
ik Bovenbouwcoördinator. Dat houdt in 
dat ik met de Onderbouwcoördinator en 
de directie verantwoordelijk ben voor 
o.a. de onderwijsinhoudelijke kanten 
van het onderwijs. Een afwisselende, 
uitdagende baan.
● Yvon van der Meer
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En het gaat maar door...
Huub Oosterhuis en Antonie Oomen werken al 40 jaar intensief  samen. Daarom was er 
een muzikale tournee georganiseerd. Op zondagmiddag 11 september jl. gaf  Oomen met zijn 
‘Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek’ in Amsterdam het laatste concert.

Feest der herkenning De grote zaal van De Nieuwe Liefde was volgestroomd 
met een talrijk, enthousiast publiek; mensen die zich allen nauw betrokken voelden 
bij nieuwe muzikale liturgische vernieuwing. Het publiek kende het repertoire van 
A tot Z. Het was voor iedereen een feest van herkenning en er werd uiteraard 
volop meegezongen!
Taal van hoop en vrede Oomen had de lastige taak om een bloemlezing te maken 
uit de ruim driehonderd composities die in 40-jarige samenwerking zijn ontstaan. 
Het werd een progamma van 26 liederen, een persoonlijke keuze van Oomen en 
het meest kenmerkend voor de bijzondere samenwerking met Oosterhuis. In alle 
gekozen liederen zijn tekst en muziek versmolten tot een en dezelfde taal van hoop 
en vrede. De liederen waren chronologisch geordend. Daardoor werd duidelijk dat 
sommige liederen van de eerste jaren nog steeds waardevol zijn. Maar ook dat vooral 
de laatste paar jaar een enorme productie is geweest van prachtige, nieuwe liederen, 
zoals ‘Lied van weg en omweg’ en ‘Gelukkig allen die uw wegen gaan’ naar Psalm 
119 vs. 1-8. Stuk voor stuk muzikale juweeltjes! Een prachtig, sfeervol concert.
Getipt door Louis van Dijk Zoals Oosterhuis in zijn betoog aan het einde vertelde, 
is het allemaal begonnen met een liedje (‘Geen taal die Hem vertaalt’) dat Oomen 
componeerde en dat getipt werd door Louis van Dijk. Tegen Oosterhuis had Van 
Dijk gezegd: “Nou, aan die Antoine heb je een hele goede musicus!” Dankzij Louis 
van Dijk mocht het liedje ten gehore worden gebracht op een bijeenkomst in het 
Haags Gemeentemuseum, waar ook (toen) kardinaal Simonis bij aanwezig was. (Het 
publiek in De Nieuwe Liefde gniffelt als Oosterhuis daar smaakvol over vertelt.)
Liturgische vernieuwing Enfin, Oosterhuis en Oomen kijken terug op een 
vruchtbare samenwerking met als resultaat een schat aan vele honderden lie-
deren, die grote invloed hebben gehad op de liturgische vernieuwing van de 
kerken in Nederland en ook daarbuiten. Oosterhuis staat er zelf  ook een beetje 
versteld van of  zoals hij breed gebarend zei: “... en het gaat maar ... en het gaat 
maar door...” Laat ik maar aansluiten: zo moge het zijn!
Live cd Ik zag geen Duiven in de zaal (of  op het balkon). Heb je het gemist? 
Van het concert zijn opnamen gemaakt voor een live cd die later dit jaar uitkomt! 
Alsnog dus een kans om dit prachtige concert te horen.
● Rob Gijbels

Voorstellen bestuurslid
Zelf woon ik al heel lang op de 
Prinsengracht: ben er geboren, naar 
school gegaan en ik heb er ook 
gewerkt en gekerkt. 

Ik ben vroeger door de concerten die 
wij organiseerden, in de koffiehoek 
terechtgekomen. Voor de restauratie 
heette het onderhoud en herstel. 
Daarna werd het naast de koffie, 
zorgen dat voorraden worden 
aangevuld voor de catering, eredienst 
et cetera. Met behulp van Ton Visser 
ga ik elke paar maanden naar de 
groothandel. Tevens voer ik het 
sleutelbeheer en zorg ik dat ‘t Hemeltje 
aan kant is en blijft.
Daarnaast ben ik mediair voor 
Stadsherstel en zit ik in de redactie 
van Het Groene Licht. Samen met 
Angela van der Marck verzorg ik het 
voorkomende kopieerwerk van de 
boekjes en HGL. 

In de koffiehoek proberen Yvonne van 
der Velden en ik de mensen een warm 
welkom te geven met koffie en na de 
dienst ook met wat lekkers, dat door 
een vast ploegje wordt gebakken.
Ik hoop dat we als bestuur goed 
kunnen blijven functioneren, duidelijk 
maken waar we voor staan en 
natuurlijk met behulp van iedereen die 
De Duif een warm hart toedraagt.
● Hortense

Voorstellen bestuurslid
Geboren in 1968 in de gemeente Velsen, maar sindsdien vele 
malen verhuisd door heel Nederland. Door een buurmeisje wier 
vader dominee was, kwam ik al jong naar ‘zondagsschool’. Een 
leuke tijd omdat de (kinder)bijbel voor mij vooral bestond uit mooie 
verhalen, prachtige platen en leuke knutselopdrachten. 
Na de lagere school heb ik echter jaren geen kerk meer van 
binnen gezien. Totdat ik Bert ontmoette, die groot was geworden 
in een ‘goed katholiek gezin’. Toen wij in 1999 in Amsterdam 
gingen samenwonen, zochten wij een kerk die hem een 
wekelijkse portie bezinning en rust bood, maar waar ze niet op 
de automatische piloot gebeden prevelden waarvan je je afvroeg 
of íemand nog wel wist wat hij nu eigenlijk zei... (hetgeen ik 
verafschuwde).
Nieuwsgierig naar een kerkdienst verzorgd door wijlen Jos 
Brink betrof de eerste dienst die wij bezochten bij toeval een 
doopviering: Yael van der Marck werd gedoopt. Ik vergeet nooit 
meer dat ik diep geraakt werd door de invulling die aan die viering 
werd gegeven. Tranen biggelden over mijn wangen en ik voelde 
mij, hoewel niet kerkelijk noch gedoopt, meer dan welkom.
Trouwe bezoekers werden wij na het verlies van ons eerste 
kindje, Anne, dat veel te vroeg werd geboren om nog te 
mogen leven. Wij zochten en vonden troost in een Duif-viering. 

Vreugdevolle momenten waren voor mij mijn eigen doop tegelijk 
met de doop van onze zoon Abel (in 2003), weer door Jos Brink, 
en de doopvieringen van onze dochters Hannah (in 2005) en Lisa 
(in 2006) die door Diana Vernooij zijn verzorgd.
Als moeder van 3 kinderen lever ik een belangrijke bijdrage 
aan het ‘bevolken’ van de kindernevenvieringen, reden voor 
mij om in 2008 het stokje van Freek van der Marck over te 
nemen bij de organisatie van deze vieringen. Toen in 2009 
meerdere vacatures beschikbaar kwamen in het bestuur, 
besloot ik dat het tijd werd om mijn bijdrage aan De Duif nog 
wat substantiëler te maken. De rol van liturgie-coördinator 
was vacant en leek mij een leuke mogelijkheid om dichter bij 
het hart van De Duif te komen. Inmiddels is dit mijn 3e jaar 
als bestuurslid. Tijdtechnisch, naast een druk gezin en een 
beginnende praktijk in de Orthomoleculaire Geneeskunde 
(een vorm van natuurgeneeskunde die zich met voeding 
bezighoudt), valt het mij niet altijd mee om alles goed en bijtijds 
te organiseren. Toch wil ik mijn steentje blijven bijdragen en 
voel ik mij steeds gevoed door de inhoud en vorm die onze 
voorgangers en het koor geven aan onze vieringen. Hoewel 
ik niet wekelijks aanwezig ben, heeft De Duif een belangrijke 
plaats in mijn dagelijks bestaan. 
● Marian van der Meer-Gras


