
Nr 2 - 17 maart 2013
Het volgende nummer verschijnt op 19 mei 
2013 Inleveren kopij - voor 4 mei 2013

Aanvang zondagsviering 10:30uur

Agenda voorgangers
 24 mrt  gastvoorganger Catrinus Mak
 28 mrt  Seideravond  
           Henk Kemper
 29  mrt  Goede Vrijdag 
           Marina Slot
 31  mrt  Pasen   
           Bert van der Meer
  7  apr  Marc van de Giessen
 14 apr Helma Schenkeveld
 21 apr Jan Andreae
 28 apr Bert van der Meer
 5 mei nog niet bekend
 12 mei Marina Slot
 19 mei Pinksteren
   Diana Vernooy

Kindernevenvieringen 
zondag 24 maart (Palmpasen) 
Zie ook artikel op pagina 4.

Sluitrooster bestuur 
& Inrichten kerk

 24  mrt  Hortense + Harry M / Erik en 
   Liliane Priester
 28  mrt  nvt
29 mrt nvt
31 mrt Marian + Harry M / Gerrard / 
   Diana
  7 apr Marc + Harry M / Ineke & Helma
14 apr Natalie + Harry M / Jeanne e/o 
   Wil / Dorien
21 apr Tineke + Harry M / Marc / 
   Carolien
28 apr Holke H+ Harry M / Thea en
   Catrinus
  5 mei Yvon + Harry M / Fred & Sabine
 12 mei Hortense + Harry M / Gerrard /
   Diana
 19 mei Gerrard + Harry M / Hans & Rui
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Kerkennacht 2013: een bezielde zomeravond
Op zaterdag 22 juni doet De Duif  mee aan de Kerkennacht aan de Gracht 
met het thema: Ik geloof  in Amsterdam. Alle kerken in het centrum 
van Amsterdam verzorgen speciale activiteiten. Omdat De Duif  en de 
Dominicuskerk al verhuurd zijn, gaan we in De Lutherse Kerk samen een 
prachtige avond verzorgen.

Als jullie dit lezen, is er al een eerste bijeenkomst geweest. We gaan de bezoe-
kers warm verwelkomen in de Lutherse Kerk. Je kunt het je wel voorstel-

len: met zoveel mogelijk Duiven zijn we daar en verzorgen we (samen)zang, 
bezielende teksten, stilte, een mooie tafel met onze vieringboekjes, persoonlijk 
gesprek, beeldpresentaties.

Om onze eigen verhalen daarin te verwerken hebben we op zondag 17 maart 
een themalunch gehouden. Rond Pinksteren organiseren we nog een inspira-
tiedag. Voor alle Duiven zijn er mogelijkheden om hieraan mee te doen en bij te 
dragen. Duif-bezoekers en hun kinderen, voorgangers, koor, bestuur, liturgie- en 
koffiegroep: iedereen hoort erbij natuurlijk!

We gaan de komende tijd veel ‘beelden verzamelen’ (foto en film). Vooral Henk 
en Rui en ook Nicole zul je regelmatig foto’s zien maken. Wij hopen op jullie 
toestemming en medewerking. In de voorbereidingsgroep zitten: Marina Slot, 
Helma Schenkeveld, Carolien Maris en Natalie Hakhoff.
● Marina Slot

Habemus Papam
Op het moment dat ik dit schrijf  is net een uur de verrassende pauskeuze bekend. Het 
is de Argentijnse Jezuïet met Franciscaanse imborst Jorge Mario Bergoglio geworden. 
De televisie commentatoren, zowel op Ned. 1 als in het pausjournaal op Ned. 2, zijn 
enthousiast. Hoewel ik ver afstand heb genomen van de RK kerk, een paar maanden 
geleden liet ik mij nog officieel als RK-lid  uitschrijven, voel ik toch een onverwacht 
enthousiasme. De presentatie van de man ‘Buona sera...’ is ontwapenend en lijkt auten-
tiek. Ook de door hem gekozen naam, Franciscus, houdt een belofte in. Er zijn smetten 
op Bergoglio’s blazoen: vraagtekens over zijn rol bij de militaire junta in Argentinië, te-
gen het homohuwelijk, tegen abortus, tegen euthanasie. Maar ook een man van het volk, 
die opkomt voor de armen en het sociale hoog in het vaandel heeft staan, milder over 
condoomgebruik denkt dan zijn voorganger. Wat als deze man zich inderdaad ontpopt 
als een hervormer van het kaliber Johannes XXIII? Misschien hangt er lente in de lucht.
● Fred Vos

GGD-training voor religieus leiders
De GGD geeft jaarlijks een training voor religieus leiders. Er zijn namelijk 
klachten van gelovigen. Het verwijt is dat pastores, pandits en imams zich ver-
heven voelen, omdat zij vanuit hun geloofstraditie praten en niet de beleefde 
werkelijkheid van gelovigen. De Duif  is uitgenodigd, vanwege behoefte aan 
tegenspraak voor de voornamelijk migranten-pastores van Pinkstergemeenten. 
Van dik hout zaagt men planken-theologie. Iedereen kan zich voorstellen dat de 
GGD-trainer een zware taak heeft om in de homofobe en onveilige sfeer wat 
tegengeluid ruimte te geven. Lees verder op pagina 4 ►

Lunchconcert
in De Duif

Concertprogramma 
7 april 
● Aad Hoc Koor 
    Dante Andreo: Tres Cantos Populares
      Tres Cantos Andinos
    Claudio Monteverdi: 
               delen uit Lamento d’Arianna

    3 stukken m.m.v. Nana Hizumi: piano
     W.A. Mozart: Ave Verum
     Gabriel Fauré: Cantique de Jean Racine
     Maurice Greene: 
                 Lord let me know mine End

    Vic Nees:  Japanse Volksliederen
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Verjaardagen
 18  mrt  Fjodor Gransjean
 21 mrt  Christina Terpstra
   3 april  Yade Jorritsma
15 april  Ria Estourgie
20 april  Diana Vernooy
21 april  Naomi Vos
28 april Thea van Deijl
   Tineke de Waard
29 april  Paul van Ewijk
30 april Ineke Pruissen
   4 mei Fieke Kuyper
   6 mei Ton Wiemers 
 10 mei Christien Wartena
 11 mei Ancel Tholen
15 mei Angela van der Marck
   Frank Sanders
16 mei Timo van Elst

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. 
Eindredactie: 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
  Rabobank       ...................   1736.29.792

Verzending HGL

  Hortense Ghijs ...................  020 6266155

Abonnement HGL

 Door overmaken van € 20,00 per jaar 
op Rabobank rekening 1736.29.792 ovv. 
Abonnement HGL wordt je 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. 

Er schreeuwt een mens onrecht 
Eind november  belde Jan Andreae mij op of  de uitgeprocedeerde asielzoekers 
die nu in de gekraakte Jozefkerk huizen,  in de Duif  opgevangen konden 
worden.Ik legde hem toen met pijn in mijn hart uit dat het gebouw geen kerk 
meer is in de wettelijke zin. Het is niet meer in bezit van ons als gemeenschap 
en daarmee geen vrijplaats voor hen die een dak boven hun hoofd nodig hebben.

Toen ik onlangs stond te zingen in de Duif, voor mij hét moment dat ik ge-
raakt kan worden door de Onnoembare, kwam in mij op dat wij weer in de 

traditie van de Duif  zijn gestapt, met de intense aandacht voor vreemdelingen 
die geen helper hebben, met de komst van uitgeprocedeerde asielzoekers, met 
de aanwezigheid van zoekers naar veiligheid en ruimte in onze Duif, met de 
brengers van licht en voedsel en daarmee vriendschap en liefde (zie viering 
23 december 2012 op www.deduif.nu) In die viering zongen we het lied van de 
hoop, van het visioen van vrede en gerechtigheid uit Jesaja. 
Het volk dat in duisternis gaat
zal aanschouwen groot licht.
Die wonen in de schaduw van de dood,
over hen gaat op het licht. 

Persoonlijk heb ik al een langere geschiedenis met de Duif  en met haar strijd 
voor gerechtigheid dan velen weten. In 1978 studeerde ik theologie in Kampen 
en het nieuws over de opvang van de zogeheten Kerkmarokkanen was hot news. 
Wij wilden onze solidariteit betuigen door het theologisch proces een dag te 
verplaatsen naar de Duif  en ik zat samen met o.a. Okke Jager in een werkgroep 
die het theologisch establishment wakker hield. Toen de Curatoren van de 
Hogeschool geen toestemming gaven en het in Amsterdam ook op praktische 
bezwaren stuitte, kwam er een delegatie van de kerkmarokkanen en hun helpers 
naar Kampen. Ik weet dat nog dat ik helemaal uit mijn dak ging, want de heren 
hoogleraren zaten in hoogheid gezeten op het podium en de gasten in de zaal. 
Nu hadden we ook een balkon in de zaal en ik riep van daar af  dat de verhoudin-
gen wel weer duidelijk waren. En ik riep nog veel meer. Een van mijn collega-
studenten benoemde dat later als ‘een stem uit de hemel’.
Een stukje van onze Duifgeschiedenis uit de pers: “Amsterdam, augustus 1978. 
De Duif, de kerk van de gelijknamige katholieke basisgemeenschap in Amster-
dam, is het toneel van een niet alledaagse gebeurtenis. Zo’n 100 Marokkanen 
hebben hun toevlucht gezocht in de kerk. De zijbeuk ligt vol met bedden, de pers 
is kind aan huis en talloze prominenten leggen een bezoek af. Vergaderingen, 
symposia en persconferenties wisselen elkaar in een steeds hogere frequentie af. 
De Duif  werd het epicentrum van de al 4 jaar durende strijd van Marokkaanse 
arbeiders tegen hun dreigende uitzetting.

De Marokkanen keerden zich tegen de zogenaamde Regularisatiemaatregel. 
Deze maatregel was onderdeel van een pakket maatregelen waarmee werd 
geprobeerd de migratie naar Nederland te beteugelen. Illegale arbeiders - toen 
nog ‘spontane migranten’ geheten - konden voor een verblijfsvergunning in aan-
merking komen indien ze aan een aantal voorwaarden voldeden. De belangrijk-
ste: het overleggen van een werkgeversverklaring waaruit bleek dat ze 6 jaar of  
langer in Nederland werkten. Voor veel Marokkanen was dat een probleem. De 
werkgevers weigerden zo’n verklaring af  te geven, uit angst alsnog de premies te 
moeten betalen die ze jarenlang hadden weten te ontduiken.
De Marokkaanse arbeiders slaagden erin een grote solidariteitsbeweging op gang 
te krijgen. In heel Nederland werden solidariteitsacties, manifestaties en demon-
straties gehouden. Een brede coalitie van kerken, vakbonden en politieke par-
tijen maakte zich sterk voor hun zaak. Wim Kok, toen voorzitter van de FNV, en 
nog in bezit van lang haar, bakkenbaarden en een strijdbaar jargon, verwoordde 
tijdens een grote demonstratie de brede steun: “Jullie strijd is onze strijd. We 
laten jullie niet in de steek.”
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De actie werd een eclatant succes. Niet alleen de 182 ‘kerk-Marokkanen’ kregen 
een verblijfsvergunning. De Regularisatiemaatregel werd opgerekt, waardoor 
duizenden andere Marokkanen uiteindelijk in Nederland konden blijven.

Twintig jaar later pakte De Duif  de traditie weer op door voor 6 weken ker-
kasiel te verlenen aan met uitzetting bedreigde Iraanse asielzoekers. Na kerken 
in Eindhoven en Helmond is de De Duif  de volgende kerk in de estafette die is 
georganiseerd door het Steunkomitee Kerkasiel Iraanse Asielzoekers (SKIA), een 
samenwerkingsverband van Iraanse zelforganisaties, kerkelijke groepen en soli-
dariteitsorganisaties. Ton Wiemers, dan voorzitter van het stichtingsbestuur van 
De Duif, was in 1978 als pastor verbonden aan de basisgemeenschap. “Van onze 
kant was er toen simpelweg sprake van boosheid. Mensen dreigden het land 
uitgezet te worden door de onwilligheid van Nederlandse werkgevers. Dat vond 
ik buitengewoon onrechtvaardig. Die mensen verdienden onze bescherming.”

Ook in 1997 is het een gevoel voor rechtvaardigheid dat de Duiven drijft. Zij 
richten hun pijlen op de ambtsberichten van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken, waarin gesteld wordt dat Iran niet langer een onveilig land is. Niet alleen 
de gedetailleerde kritiek van bijvoorbeeld Amnesty International overtuigde 
de Duiven. Ook de acties van de Iraniërs zelf  maakten indruk. “Die mensen 
verkeren in doodsangst. Al die hongerstakingen, de zelfmoordpogingen, de 
totale wanhoop. Dat doe je niet voor niks. Het ambtsbericht kan wel stellen dat 
het beter gaat in Iran, maar dat wil niet zeggen dat het goed gaat.”

Er zijn meer overeenkomsten. De actie in 1978 kwam de kerk op grote kritiek 
te staan. Naast meer overspannen reacties - De Telegraaf  zei dat de Marokkanen 
in werkelijkheid zwaarbewapende links-revolutionairen waren - werd de kerk 
verweten de democratische rechtsgang in Nederland te bruuskeren. Dezelfde 
kritiek valt nu te beluisteren. “Het verlenen van kerkasiel past niet in een democ-
ratische rechtsstaat”, liet minister Dijkstal onlangs nog weten.”

In een overweging van 19 oktober 1997 zeg ik: “Is het dan zo gemakkelijk om 
dicht bij God en bij onszelf  te komen? Is het dan allemaal minder moeilijk 
dan wij dachten? Vaak wel. Toen wij in de Duif  aan het begin stonden van het 
kerkasiel was ik sceptisch over hoe wij dat vol moesten hou-den: 6 weken lang 
steeds twee vrijwilligers in de kerk dag en nacht. En toch bleek het te kunnen en 
de continue aanwezigheid van mensen in de kerk bleek een bloeiend gemeensc-
hapsleven op te roepen” Onze eigen Ekram is na de opvang in 1997 in de Duif  
gebleven en is lid van onze gemeenschap geworden.

De tijd is anders, maar de nood is hetzelfde, wij zingen erover en dat houdt ons 
wakker want bij deze woorden die gaan trillen in ons hart, worden we geraakt en 
komen in beweging.
In de krant las ik vanmorgen dat er in de vreemdelingendetentie voor mensen 
die psychisch al gedeukt en gekwetst zijn, veel vaker en veel langer isoleercellen 
worden gebruikt  dan in gewone gevangenissen. 
Dan hoor  ik het lied Er schreeuwt een mens onrecht. 
In dat lied zingen we: 

Het gaat als vuur, onrecht,
het blakert je steden zwart.
Maar jij woont in gekoelde tuinen,
met blinde muren om je hart.
Je leert de sterken op de zwakken jagen,
je leert ze zich gedragen, onrecht,
als een ras apart.      

Dit moest mij zomaar van het hart,. Warme groet,
● Marina 

Geachte lezers/lezeressen
In verband met de stijgende kosten van 
Het Groene Licht, te weten postzegels, 
papier enzovoort, verzoeken wij jullie, 
als je nog géén abonnee bent, ons te 
steunen met een bedrag ad Euro 20 
per jaar.
Ons nieuw banknummer is 173629792.
Bij voorbaat hartelijk dank.
De redactie: Angela van der Marck
● Hortense Ghijs

Seidermaal
Op donderdag 28 maart om 18.30 uur 
wordt zoals ieder jaar op ‘t Hemeltje 
weer een Seidermaal gehouden. 
Daarbij wordt de Joodse traditie 
gevolgd, de oude gebruiken uitgelegd, 
discussie gevoerd over geloven hier en 
nu en. Voorganger is Henk Kemper.

De bijdrage is 10 Euro per persoon.
Inmiddels meldden zich 36 mensen 
voor deelname. Daarmee is ‘t Hemeltje 
‘vol’ en is opgave voor deelname 
gesloten. Je kunt je mog wel melden 
voor de wachtlijst. Mocht je verhinderd 
zijn, geef dit dan zo spoedig mogelijk 
door, dan kan jouw plaats aan een 
andere geïnteresseerde worden 
weggegeven.
● Hortense

Pinksterfietstocht
Als vanouds wordt er op de 2e 
Pinksterdag weer de traditionele 
fietstocht gehouden.Wil je meefietsen 
zet dan alvast de datum maandag 
20 mei in je agenda.
● Hortense

Kaarten maken 
We willen weer starten met het maken 
van wenskaarten op ‘t Hemeltje. 
De kaarten worden verstuurd bij 
verjaardagen, ziekte en jubillea. 
We zullen kijken of er voldoende 
belangstelling voor is, dan kunnen we 
een dag prikken. 
Je kunt je opgeven in de koffiehoek.
● Hortense
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De Roekoe Poehkey
Na een tijd van afwezigheid is Natalie weer helemaal terug in De Duif. 
En hoe! Inmiddels is ze niet alleen koorlid, maar ook koorcoördinator en 
bestuurslid met Liturgie in haar portefeuille. Via deze column geeft Natalie een 
kijkje in haar privéleven. Zo leren wij dit bezige bijtje nog beter kennen.

Sinds een half  jaar hebben wij gezinsuitbreiding. Wij hebben dat niet van de 
daken geschreeuwd, geen geboortekaartjes verstuurd, maar leuk is het wel. 

Niet alleen leuk, ook erg gezellig. Het is klein, roodharig en volgt ons overal naar 
toe. Een twittertje dus.
Tijdens het boodschappen doen voor mijn verjaardag zag mijn lief  Eric een 
advertentie hangen. Eric gebeld en wij mochten op kraambezoek komen. Het 
kraamhotel was een zwaar verwaarloosd huis, maar de gastvrouw was erg lief  
voor de broertjes en zusjes van onze kleine. We waren meteen verkocht en een 
week later mochten we de kleine ophalen. De gastvrouw feliciteerde ons met 
onze nieuwe dochter. Wij een roze mandje, roze voederbakje en een blingbling-
bandje voor de kleine aangeschaft. En de kleine kwam in een liefdevol huis.
Na een paar dagen moest de kleine naar de dokter voor de eerste prikjes en 
een APK’tje. Alles was goed helemaal gezond, maar er was toch wel iets aan de 
hand. Niks ernstig… Ken je dat verhaal: “Komt een man bij de dokter met een 
poes, komt hij later terug met een kater”? Het blijkt een mannetje te zijn en geen 
vrouwtje. Nou, lekker dan. Zat ik daar met mijn roze mandje, blingbling-bandje 
en mijn roze voederbakjes. Het maakt Poehkey allemaal niets uit .Een echte 
Duifkat dus.
Onze kinderen zijn ook dol op hem. Vooral Noëlle, die wil het hele weekend 
met Poehkey spelen. Hij doet dan enthousiast mee. Vaak wordt bij ons de 3 ge-
neratie Lego gepakt. Vindt Poehkey ook erg leuk, maar dit wordt niet geappre-
cieerd door de kinderen. Als eenmaal zo’n weekend erop zit, dan ligt onze kleine 
Poehkey een paar dagen uitgeteld in z’n roze mandje. Je hoort hem dan denken 
‘poehee, die is weer weg, kan ik 4 weken bijkomen’.
Als we naar de camping gaan, gaat Poehkey mee in zijn reismand. In de auto 
heeft hij het hoogste woord. Rijdt Eric te langzaam, dan gaat hij vreselijk miau-
wen. Niet omdat hij bang is, maar meneer rijdt graag hard. Des te eerder zijn we 
er. Daar heeft hij namelijk ook een roze mandje en roze voederbakjes staan. Dus 
als we daar aankomen dan gaat meneer meteen in zijn roze mandje liggen. Zo, 
net als thuis.
● Natalie (zonder h) Hakhoff  (met dubbel f)

Kom dit jaar weer 
palmpasen met ons vieren!
De zondag voor Pasen is het 
Palmpasen. Palmpasen is een oude 
traditie binnen de kerk. We denken dan 
aan de intocht van Jezus in Jeruzalem. 
Alle mensen waren toen nog blij. Ze 
hadden geen idee wat er allemaal 
zou gaan gebeuren. Het maken van 
palmpasenstokken en het houden van 
een optocht is de manier waarop wij 
die intocht gedenken. 
In de viering borduren we voort 
op hoe Jezus wordt toegezongen: 
‘Gezegend Hij die komt in de naam van 
de Heer.’ We proberen een antwoord 
te vinden op de vraag: welke naam van 
de Eeuwige houden we hoog?

Het gezamenlijk maken van de 
palmpasenstokken met crêpepapier, 
broodhaantje, rozijntjes, snoepjes en 
paaseitjes is altijd heel gezellig! Kom 
daarom zondag 24 maart naar De Duif. 
Vanaf 10.15 uur bent je welkom in onze 
kerk. De kinderen gaan direct naar een 
aparte zaal om palmpasenstokken te 
maken. Om ongeveer 11.15 uur komen 
kinderen in een feestelijke optocht, met 
hun palmpasenstokken, de kerk in en 
vloeit het vieren van Palmpasen tussen 
kinderen en volwassenen samen.
Graag vooraf even aanmelden: 
marian@your-lifebalance.nl 
We kunnen dan zorgen voor voldoende 
materialen voor de palmpasenstokken.

‘t Hemeltje 35 jaar 
In januari 1978 werd begonnen met de 
verbouwing van de zolder boven de 
sacristie en de toenmalige Jozefkapel.
Met man en macht werden er 
kerkbanken aangesleept om de bar 
te realiseren, barkrukken, bankstellen 
werden her en der vandaan gehaald. 
Op 8 september 1978 werd deze lokatie 
feestelijk geopend. Na vergaderingen 
en repetities werd daarna gezellig 
afgesloten met een goed gesprek en 
een drankje. Dit was niet gratis, er werd 
best wat verdiend en netjes afgedragen 
aan de penningmeester. Na de 
restauratie is het ons kantoor geworden, 
mooi ingericht door Fred Vos.
Dus op 8 september a.s. bestaat 
‘t Hemeltje 35 jaar. Wat er precies 
gaat gebeuren, daar moet nog over 
gesproken en nagedacht worden. 
● Hortense

In overleg met het bestuur ben ik als Duif  gegaan. Zes hele zaterdagen nam de 
training in beslag. Imams bleken goed in staat om de nieuwe kennis toe te pas-
sen, de hindoe priester kon karmaleer verbinden met goede keuzes maken. De 
migranten-pastores herhaalden keer op keer hun bijbelse waarheid. Ik begrijp de 
klachten van Afrikaanse homo’s in Amsterdam beter. Ik zou ook mijn voorkeur 
ontkennen om hel en sociale uitsluiting te voorkomen.
Tijdens een presentatie vertelde ik hoe verschillend je kunt denken over sek-
sualiteit. Dat God geen hetero is en homoseksuelen juist de veelzijdigheid van 
de Schepper uitdrukken. Toen de vrouwelijke dominee mij tijdens een rollenspel 
uitschold, gaf  ik een pijnlijke opmerking: ‘Als homo’s geen bestaansrecht hebben 
in jouw gemeenschap omdat dit in de bijbel staat, vergeet dan niet dat dezelfde 
bijbel zegt dat vrouwen horen te zwijgen in de gemeenschap.’
Er ontstond een pijnlijke situatie. De vrouw voelde zich ongezien en niet ge-
respecteerd. Zij weigerde te geloven dat homo’s hetzelfde voelen. Er is denk ik 
nog veel werk te verzetten. De religieus leiders weten niet half  hoe zij bijdragen 
aan homofobie. Maar gelukkig heeft De Duif  wat tegengeluid laten horen. God 
weet, komt het nog goed.
● Marc van de Giessen

GGD-training voor religieus leiders - vervolg van pagina 



�

Alle voorgangers die zich kandidaat hebben gesteld, zijn gekozen. Het 
belooft weer een inspirerend jaar te worden. Het blijft bijzonder dat 
er een aantal mensen zich kwetsbaar wil opstellen om voor ons, kerk-
gangers, iedere zondag een overweging voor te bereiden. 
Het nieuwe jaardoel is de Stichting De Regenboog geworden. Waar-
mee uiteraard niet gezegd is dat de andere doelen geen ondersteuning 
zouden kunnen gebruiken. Het staat iedereen vrij om op eigen initia-
tief  een bijdrage te doen aan die organisaties. 
Bestuursvergadering  
Dinsdag 12 februari vergaderde het bestuur met de vers aangetreden 
leden. De taken zijn verdeeld! Omdat we in de luxe positie verkeren van 
maar liefst acht leden worden een tweetal functies door twee mensen 
ingevuld. Dat is fijn omdat we toewerken naar het 40-jarig bestaan van 
onze eigenwijze, eigentijdse en groeiende geloofsgemeenschap. 
Facilitaire zaken blijft in handen van Hortense Ghijs.
Public Relations gaat Tineke de Waard invulling geven. Zij weet zich ge-
steund door Fred Vos en Carolien Maris. Beiden zijn geen bestuurslid, 
maar wel erg belangrijk in de vormgeving van de PR.
Het Secretariaat gaat vorm gegeven worden door Marc van de Giessen 
en Holke-Hans Boersma.
Marian van der Meer neemt het Penningmeesterschap van Ineke Pruissen 
over. Ineke heeft Marian toegezegd op de achtergrond haar bij te kun-
nen staan vanuit la douce France. Ja, onze reikwijdte breidt zich tot 
daar uit!
De functie van Liturgiecoördinatie gaat vervuld worden door Natalie 
Hakhof  en Gerrard Boot. Natalie vervult ook de rol van koorcoördi-
natrice wat handig kan zijn in de communicatie met de voorgangers 
wat de muzikale invulling van vieringen betreft. Ikzelf  mag de functie 
vervullen van Voorzitter. Wat ik met veel plezier zal doen. 

Uiteraard zullen we Marina Slot en Ineke Pruissen op gepaste wijze bedanken 
voor hun inzet als bestuursleden!

Vergaderingen Tijdens de bestuursvergadering hebben we zowel de BV’s als de 
VA’s voor dit jaar gepland. Het zijn er meer dan andere jaren doordat we ons 
inzetten voor de Kerkennacht van 22 juni en zoals eerder genoemd ons veertig-
jarig jubileum. 
De BV’s vinden plaats dinsdag 19 maart; 21 mei; zondag 30 juni; dinsdag 27 au-
gustus; zondag 22 september en 17 november.
De VA’s staan gepland op zondag 21 april waar het bestuur het jaarverslag over 
het jaar 2012 zal presenteren en zal de start met de voorbereiding van het jubi-
leum gemaakt worden; 13 oktober en 8 december zullen in het teken staan van 
de eerder genoemde voorbereidingen.
Zoals jullie al hebben vernomen is er initiatief  genomen om zondag 17 maart 
van 12.00-14.00 uur bij elkaar te komen op het Hemeltje. 
Ik maak van de gelegenheid gebruik om aan te geven dat de notulen uiteraard 
altijd opvraagbaar zijn bij het secretariaat. De bestuursvergaderingen in principe 
openbaar zijn en als je geïnteresseerd bent, van harte welkom bent een vergader-
ing bij te wonen. Waarbij het kan zijn dat we je bij een bepaald, bijvoorbeeld 
persoonlijk onderwerp kunnen vragen even de ruimte te verlaten.

Activiteiten Het is heel fijn om te ervaren dat er steeds meer mensen een actieve 
rol op zich nemen. Mocht je nu aangestoken worden door deze actieve mensen 
en wil je je ook inzetten, geef  het door aan een van de bestuursleden. Te den-
ken valt aan het inrichten en opruimen van de kerk, het verlenen van hand en 
spandiensten bij de kindervieringen, als lector naast de voorganger staan, het 
meedenken met de voorbereidingen van de vieringen op maandagavond, het we-
gbrengen van oud papier en lege flessen (ja, het is gezellig op de maandagavond 
;-)) of  andere activiteiten.

Verkiezingen
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Oproep vormgever (m/v)
Heb je zin om bij te dragen aan een 
goede pr voor de Duif, zodat wat we te 
bieden hebben op een mooie manier 
vorm gegeven wordt en we verder 
kunnen bloeien en groeien?

Ter versterking van het enthousiaste 
grafische team van De Duif zoeken 
Carolien Maris en Fred Vos nog een 
vrijwilliger die actief mee wil werken 
aan de covers voor de orde van dienst, 
affiches, uitnodigingen en banners 
voor De Duif website. De frequentie 
van je inzet bepalen we in overleg.

Wanneer je deel uitmaakt van 
geloofsgemeenschap De Duif, bij 
voorkeur kennis hebt van Adobe 
InDesign en Photoshop, of in elk geval 
beschikt over: 
- een gedegen kennis van Word en 
- een laptop of PC van recente makelij 
dan ben jij degene die wij zoeken.
  
Als vormgever maak je tevens deel uit 
van De Duif PR groep die plm. 4 keer 
per jaar, op zondagen na de viering 
bij elkaar komt. Overleg over vorm 
en inhoud gebeurt wekelijks met de 
voorganger van dienst, hoofdzakelijk 
per mail. 

Geïnteresseerd? Stuur dan je reactie 
met kwalificaties naar deduif@xs4all, 
onder vermelding van ‘Vormgever’. 
Voor vragen kun je terecht bij Fred 
Vos.

● Het PR team van De Duif  bestaat uit 
Tineke de Waard, Carolien Maris, Marina 
Slot en Fred Vos

Palmpasen kleurplaat
Op www.tante-taart.nl/kleurplaten/
Pasen/Palmpasen
vind je een kleurplaat van een 
palmpasenstok. 
Even uitprinten - wel aan papa en 
mama vragen - en kleuren maar!

Utrechtsedwars



Bankier
“Loesje” hangt bij ons thuis op de wc. Onder de verjaardagskalender. Als ik me 
terugtrek voor een kort moment op het stekje met de minste vierkante meters, 
richt ik mijn aandacht op die twee. Je steekt er steeds wat van op. Óf  je geheugen 
wordt opgefrist om een verjaardag niet te vergeten, óf  er wordt met een paar 
woorden een wijsheid op je afgevuurd waar over te denken valt. Dat overkwam 
me ook op zondag 3 februari en ik wil u van die wijsheid deelgenoot maken.

De makers van “Loesje” moeten een voorspellende geest hebben. Ze prikten 
hun tekst op een tijdstip in dat op het hoogste politieke niveau een storm opstak 
over het grote salaris van ruim een half  miljoen voor een bankier-puinruimer. 
Hij moest de rotzooi van een andere bankier die een paar miljoen te besteden 
had gekregen, opruimen. Waarom zoveel, was de gehoorde klacht. Omdat we 
anders niemand van dat niveau krijgen, was het nuchtere antwoord. En wat las 
ik nou bij “Loesje”: Topsalaris…..zo hard kan niemand werken. Het was onder-
tekend met: de opa van Loesje.

Ik ben het grondig mee opa eens! Zoveel is de arbeid van een mens niet waard. 
Alle denk- en handwerk staan niet in verhouding met een dergelijk bedrag. Maar 
ja, het wordt wél betaald. Anders komen ze niet, wordt ons voorgehouden. En 
deze leugen houdt al lang stand! Toen opeens besprong mij een angstige ge-
dachte: schuilt er echter niet diep in ons ook iets van een graaiend bankiertje? Ik 
was opeens op mijn hoede. Zonder enig afbreuk te doen aan mijn walging voor 
die schaamteloze miljoenengraaiers, speelden er allerlei beelden door me heen.

Recent nog: de enorme protesten toen bij de kabinetsformatie het niveller-
ingsspook rondwaarde. En nu, die 50+ partij, die geweldig hoog scoort in de 
peilingen, omdat er niets van de pensioenen af  mag. En de extra notaris die werk 
zoekt om mensen ideeën aan de hand te doen om de verhoging van de extra 
bijdrage te voorkomen. Ik moest ook denken aan de run op die IJslandse bank, 
die opeens met een geweldige hoge rente aan kwam zetten. En wat ontstond er 
een paniek, toen die zeepbel uiteenspatte!

De laatste tijd is er een golf  van onthullingen over vormen van bedrog: doping, 
paardenvlees, nep-bio-eieren, omkoping in de sport en in de politiek, computer-
hackers die je bestand en codes willen kraken om je rekeningen te plukken… 
Allemaal handelingen van misselijke bankiertjes! Schuilt er ook niet een beetje 
een bankiertje in onszelf ? Ik ben ook op rentetjes en bonusjes en kortingen 
uit. Net als die grote jongens. Maar die doen het in het groot en de ellende bij 
dat soort volk is, dat ze vinden dat ze bescheiden zijn. Toen mijn springlevende 
lieve Loesje de tekst van deze column las, zei ze: “Er is maar één manier om een 
goede bankier te zijn: naar de notaris gaan en een vaste grote jaarlijkse bijdrage 
aan De Duif  geven!” En groot gelijk heeft ze!
● Harris Brautigam

�
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Geïnformeerd zijn   Velen van ons blijven op de hoogte doordat we Het Groene 
Licht op papier krijgen of  digitaal op de site: www.deduif.nu lezen. Geregeld 
wordt er informatie verspreid via de mail. In de koffiehoek kun je opgeven of  
je ook per mail geïnformeerd wilt worden. Aangeslotenen, actieve, inzetbare 
Duiven of  geïnformeerd willen zijn Duiven, het is allemaal mogelijk. Er is een 
lijst van Duiven waarop je adres en mailadres genoteerd staat, als je dat wilt. En 
waar ook op staat of  je inzetbaar bent.
Als je niet meer geïnteresseerd bent, wat ik me natuurlijk niet kan voorstellen, 
geef  dat ook door. Dan worden je naam en adres uit de adressen- en maillijst 
verwijderd.
We gaan er samen een mooi jaar van maken!
● Yvon van der Meer, voorzitter

Ik geloof in De Duif

Nieuws Kerkennacht 2013
Kerkennacht 2013: een bezielde 
zomeravond
Op zaterdag 22 juni doet De Duif 
mee aan de Kerkennacht aan de 
Gracht met het thema:  Ik geloof in 
Amsterdam. Alle kerken in het centrum 
van Amsterdam verzorgen speciale 
activiteiten. Omdat De Duif en de 
Dominicuskerk al verhuurd zijn gaan 
we in De Lutherse Kerk samen een 
prachtige avond verzorgen. Als jullie dit 
lezen is er al een eerste bijeenkomst 
geweest. We gaan de bezoekers 
warm verwelkomen. Je kunt het je 
wel voorstellen: met zoveel mogelijk 
Duiven zijn we daar en verzorgen we 
(samen)zang, bezielende teksten, 
stilte, een mooie tafel met onze 
viering-boekjes,  persoonlijk gesprek, 
beeldpresentaties. 
Om onze eigen verhalen daarin te 
verwerken organiseren we (vandaag) 
zondag 17 maart een themalunch en 
rond pinksteren een inspiratiedag! Voor 
alle duiven zijn er mogelijkheden om 
hieraan mee te doen en bij te dragen. 
Duifbezoekers en hun kinderen, 
voorgangers, koor, bestuur, liturgie- 
en koffiegroep : iedereen hoort erbij 
natuurlijk.

We gaan de komende tijd veel 
“beelden verzamelen” (foto en 
film). Vooral Fred en Rui en ook 
Nicole zul je regelmatig foto’s 
zien maken. Wij hopen op jullie 
toestemming en medewerking. In de 
voorbereidingsgroep: Marina Slot, 
Helma Schenkeveld, Carolien Maris en 
Natalie Hakhoff. 

Themalunch “Wat een portret” 
zondag 17 maart van 12:00 tot 
14:00 in Het Hemeltje
Voor De Duif zelf en voor de 
Kerkennacht gaan we met elkaar in 
gesprek. We stellen elkaar vragen 
over het geloof en de betekenis die 
dat heeft in je leven van vandaag. En 
welke rol speelt De Duif? We tekenen 
ons portret en schrijven de woorden en 
verhalen op. Meenemen: een voorwerp 
dat symbool staat voor jouw geloof. En 
graag iets lekkers voor de lunch. ;-) je 
kunt je nog inschrijven bij de koffietafel. 
Dit levert natuurlijk prachtige portretten 
op! Je bent van harte welkom.


