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Agenda voorgangers
 19 mei 1e Pinksterdag
   Diana Vernooij
26 mei Marc van de Giessen 
 2 juni Jan Andreae
 9 juni Henk Kemper
 16 juni Diana Vernooij  
 23 juni Helma Schenkeveld
 30 juni Hans Emens   
 7 juli Start Zomerserie

Kindernevenvieringen 
 23 juni Sint Jan

Bestuursvergadering
21 mei en 30 juni

Sluitrooster bestuur 
& Inrichten kerk
 19 mei   Gerrard / Harry Maalman /
   Hans en Rui
 25 mei   Marian / Harry M. / Jeanne
   e/o Wil  / Dorien
 2 juni Marc / Harry M. / Marc / 
   Carolien
 9 juni Natalie / Harry M./ Thea / 
   Catrinus
 16  juni  Tineke / Harry M./ Hans en Rui
 23  juni  Holke H. / Harry M. / Erik en 
   Liliane Priester
 30  juni  Yvon / Harry M. / Hans en Rui
  7  juli Gerrard  / nog niet bekend
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Moederdag
Zondag 12 Mei,  hebben we kunnen genieten van een mooie overweging
van Marina in de Duif  ten ere van “Moedersdag”. Met een persoonlijk stukje 
van Thea als moeder in  de dagelijkse praktijk, Marina genietend als Oma, 
een hommage aan onze Hedwig, de “oermoeder” van de Duif, Maria de moeder 
van Jezus, enz. enz. Alle ingredienten, samen met mooi gekozen liederen, voor 
een geslaagde dienst.

En toch voelde ik me een beetje verloren na de dienst. Immers, zoals zo velen 
in de Duif  met mij, heb ik geen moeder meer. De prachtige woorden van 

Marina over het moederschap maakten me een beetje weemoedig.
Alles klopte wat ze zei,maar wat dan als je geen moeder meer hebt? Het gemis, 
de leegte die er nog steeds af  en toe is.

Rui en ik voelen elkaar daar goed in aan; allebei al jarenlang wees. Ach,we hebben 
elkaar, liefdevolle familieleden en vrienden, en ja, moederdag is zo ontzettend 
commercieel…
Maar wat had ik graag even langs gegaan met een bosje bloemen! Trouwens 
wat is er überhaupt mis mee om op die dag gezellig  bij je moeder langs te gaan. 
Niets toch?

Het gemis, in mijn geval na bijna 7 jaar blijft toch. Bijvoorbeeld als je in zo’n 
rotbui was na je werk, lekker even je moeder bellen en je verhaal even kwijt aan 
haar.: “Oh ja, jongen, nou het is wat hè? Maar ik ben wel trots op je hoor”!
Dan zegt alleen een moeder en daarom mis ik haar ook. Dat ze mijn broeken 
kon innemen, de lekkerste bruine bonensoep maakte en er altijd voor je was. 
Even bellen dat je goed was aangekomen tijdens de vakantie.
Dat mis ik. 
Natuurlijk kon je haar ook wel eens achter het behang plakken, want moeders 
zijn altijd (over)bezorgd en kunnen soms zo zeuren. Maar als dat allemaal weg-
valt, blijft er toch een leeg plekje in je bestaan.

Alles went, ook het feit dat je geen moeder meer hebt. De tijd heelt de wonden, 
ja dat klopt ook. Maar afgelopen zondag in de Duif, toen Marina zo vurig sprak 
over alle moeders en hoe wij soms een fijne of  moeizame relatie met haar bele-
ven, maakte mij toch wat sentimenteel. Wat dan als je geen moeder meer hebt?

De tijd dat ik met een tekening naar huis kwam of  een asbak van klei (normaal 
in mijn jeugd) ligt al lang achter mij. 
De dag dat zij voorgoed haar ogen sloot, ook. 
Zovelen van ons in de Duif  hebben geen moeder meer.
Laten we hen niet vergeten.

Daarom voor alle lieve moeders die er niet meer zijn... 
We dragen jullie voor altijd in ons hart en nog even iets meer op Moederdag.

● Hans Ernens.

Lunchconcert
in De Duif

Concertprogramma 
15 september 12:00 uur

●   Ilonka Kolthof - fluit
 Anne Veinberg - piano

    ‘Vogels!’

Voor het totale concertaanbod in 
De Duif zie de aankondiging op 
www.stadsherstel.nl > Cultuuragenda
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Verjaardagen
 20 mei Liliane Priester
   Joop Wijn
 22 mei Els van Ewijk
 27 mei Emy Schansman
 28 mei Harrie Maalman
 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 v.d. Berg
 28 juni Mathijs Kemper
 30 juni Wessel Moerkamp
 1 juli Marisca Jorritsma
 2 juli Johanna Klein

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.

Arie Boomsma: 
‘Ik streef er naar om het goede te doen’
Op 24 februari werd in viering van De Duif  aandacht geschonken aan de vre-
desvlucht van IKV/Pax Christi. Een initiatief  waar wij, samen met IKV, vier keer 
per jaar aandacht vragen voor mensen of  initiatieven die leefbaarheid vergroten. 
De aanvliegroute van de onze vredesvlucht was onze vrede en onvrede in eigen 
maatschappij, zodat we vredesactiviteiten in het internationale gemeenschap 
beter kunnen begrijpen. In de liturgie voorbereiding werd besproken hoe wij in 
Nederland omgaan met vooroordelen, discriminatie, opzetten tegen afwijkende 
groepen, zoals ongedocumenteerden, moslims of  homo’s.

In gesprek raakten we overtuigd dat Arie Boomsma een vredestichter is in 
zijn werk. Arie blijkt een inspiratie voor velen door zijn programma ‘Over de 
streep’. Dat is een televisieprogramma waarin leerlingen van school een men-
taliteitsverandering doormaken van onbegrip naar respect. Ook ‘Uit de kast’ 
en zijn optredens in de kerk in Osdorp waar hij oproept tot solidariteit. Geen 
beschuldigingen naar politici, geen populisme, maar de dialoog blijven zoeken. 
Als dat geen bouwen aan vrede is? De Duif  heeft daarom het IKV/Pax Christi-
vredesduifje geschonken aan Arie Boomsma.

Wij leggen Arie Boomsma twee vragen voor:
Wat vind je ervan dat De Duifgemeenschap jou aanmoedigt in je werk aan vrede?
“Aanmoediging is altijd fijn. Het betekent dat anderen vinden dat er iets zinvols 
gebeurt, dat er gelijkgestemden zijn. Oog hebben voor elkaar in onze samenle-
ving, het gesprek aangaan en onderwerpen aansnijden waarvan je gelooft dat ze 
belangrijk zijn. Hoe meer mensen dat doen, hoe beter. Ik waardeer het zeer dat 
ik daarin niet alleen sta. Daarvan is deze aanmoediging voor mij het bewijs.”

Wat vind je ervan dat je wordt gezien als rolmodel of  inspiratiefiguur?
“Dat heb ik altijd moeilijk gevonden. Ik onderzoek zelf  nog zoveel, een voor-
beeldfunctie lijkt soms te impliceren dat je antwoorden hebt. Tegelijkertijd zie ik 
het steeds meer als een taak om optimistisch te zijn, in een wereld waar cynisme 
de toon voert. Het goede te doen, ongeacht succes of  kritiek, dat is mijn st-
reven. Als dat dan anderen inspireert, is dat toch ook een eer, een waardevol 
compliment.”
● Marc van de Giessen

Hobby’s van Duiven
Nicole van Eijck & Opera per Tutti!
In 2007 vatte de mezzosopraan Mylou Mazali het plan op om een nieuwe vorm 
van operaconcerten te introduceren. Naast het bestaande aanbod van opera 
zocht zij naar een vaste locatie waar op vaste data losse operaconcerten worden 
gepresenteerd, waarbij ‘highlights’ uit meerdere opera’s worden gebracht. Om 
dit project te verwezenlijken ging zij samenwerken met Hedwig Paesbrugge als 
zakelijk leidster en de bariton Sinan Vural binnen het artistieke team: Opera per 
Tutti was een feit.

In het najaar 2012 vond de eerste lustrumtournee plaats.Al snel sloten veel 
gevestigde Nederlandse en buitenlandse operazangers zich als freelance solisten 
aan bij Opera per Tutti. Daarnaast verwierf  Opera per Tutti ook een vaste sa-
menwerking met de conservatoria Amsterdam en Den Haag om jong talent van 
de prestigieuze Dutch National Opera Academy (DNOA) een podium te bieden bij 
haar concerten. Momenteel maken meer dan honderd zangers en pianisten deel 
uit van Opera per Tutti! 

Een voorstelling van Opera per Tutti duurt 2 uur, inclusief  een pauze. In elk 
concert worden fragmenten uit 5 of  6 verschillende opera’s op concertante of  
semi-scenische wijze gebracht door een maandelijks wisselende cast.  

������� �����������

Lees verder op pagina 6 ►
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De zeven vragen
Vroeger kende ‘iedereen iedereen’ In de Duif. Nu is 
dat niet meer zo. 
Er komen mensen bij en er gaan er wel eens weg. 
Sommigen ken je bij naam, anderen alleen van 
gezicht.

1. Vertel iets over jezelf ter introductie.
Mijn naam is Holke-Hans Boersma, bijna 35 jaar 
geleden geboren in Leeuwarden. Daar ben ik ook 
opgegroeid in een heel hecht gezin met lieve ouders, 
een zusje en een broertje. Na de middelbare school ben ik in Groningen rechten 
gaan studeren. Een geweldige tijd waar ik volop van heb genoten en zeker geen 
haast had om af  te studeren. Na mijn studie ben ik naar Amsterdam gekomen 
om als advocaat in het strafrecht mijn werkende leven te beginnen. Na iets meer 
dan zes jaar me met hart en ziel te hebben ingezet voor mensen die werden 
verdacht van de soms meest erge, strafbare feiten, was het genoeg en wilde ik 
wat anders. Inmiddels werk ik dan ook alweer bijna anderhalf  jaar als officier van 
justitie in Rotterdam. Een bijzondere en vaak ook spannende baan, die ik nog 
lange tijd hoop te mogen blijven doen.

2. Hoe kwam je in de Duif verzeild en wanneer was dat ongeveer?
Ik ben opgegroeid in een katholiek nest. Doop, communie, vormsel, het hoorde 
allemaal bij de opvoeding. Tijdens mijn studententijd heb ik – behalve dan met 
kerst – geen kerk van binnen gezien. Het paste gewoon niet bij het studenten-
leven. Toen ik in Amsterdam kwam te wonen, had ik heel sterk het gevoel dat 
ik weer wat met het geloof  wilde doen, en dat dit het moment was. Ik ben dan 
ook op verschillende zondagen bij verschillende kerken binnengelopen om te 
kijken of  het bij mij paste. Zo ben ik ongeveer 5 jaar geleden ook bij De Duif  
binnengelopen en ik was meteen verkocht. De dienst sprak me bijzonder aan 
en ook het prachtige koor maakte dat ik niet verder hoefde te zoeken. De Duif  
werd ‘mijn’ kerk in Amsterdam.

3. Wat treft jou als aangenaam en wat eventueel als minder aangenaam 
in De Duif?
Wat ik heel bijzonder aan De Duif  vind, is dat de diensten me iedere keer weer in-
spireren en me de rest van de week bijblijven en aan het denken zetten. Dit, terwijl 
de verschillende voorgangers allemaal hun heel eigen stijl en onderwerpen hebben. 
De Duif  is heel toegankelijk, warm en ‘bruikbaar’ in je dagelijkse drukke leven.

4. Kun je onder woorden brengen wat je eigenlijk zoekt in een kerk?
Wat ik zoek in een kerk zijn als het ware handvatten hoe te leven, hoe een goed 
mens te zijn en me bewust te zijn (en blijven) van de echt belangrijke dingen in 
het leven. Ook voor mijn ‘relatie’ met God is het bezoeken van een kerk onmis-
baar, omdat het dagelijkse drukke leven daar nauwelijks ruimte voor biedt.

5. Wat voor geloofsachtergrond heb je?
Ik kom uit een katholiek nest, een ‘kritisch’ katholiek nest. Hoewel we als gezin 
zo’n beetje iedere zondag in de kerk te vinden waren, werd er na de dienst thuis 
lustig op los gediscussieerd over hoe het er binnen de kerk en in Rome aan toe 
ging, en wat daar wel en niet goed aan was. Het geloof  speelde binnen ons gezin 
wel een rol, maar niet al te prominent. Mijn broertje, zusje en ik zijn allemaal 
naar openbare scholen gegaan. Simpelweg omdat onze vriendjes daar ook naar-
toe gingen en deze het dichtstbij waren.

6.Ken je veel mensen in De Duif? Alleen hun namen of ook hun visies?
Inmiddels heb ik de afgelopen vijf  jaar aardig wat mensen binnen De Duif  
leren kennen. Met name door mijn huwelijk met 

Compliment
Wat was het vol in ‘t Hemeltje tijdens 
de Seideravond. Een extra (zevende) 
tafel werd er ingezet. Ook wij konden 
hierdoor deze avond weer eens 
meemaken met ruim 40 mensen. En 
wat een bijzondere traditie is dat toch: 
de oude Joodse gebruiken uitgelegd 
en gevolgd, maar ook oog voor 
geloven in het hier en nu.
Het thema ‘Welk goed heb jij voor 
de ander’ werd uitgediept in een 
ontspannen sfeer aan de verschillende 
tafels. Geef eens een compliment 
aan iemand, wat heb ik te bieden en 
wat vraag ik, kwamen aan de orde. 
Er waren veel luisterende oren, twee 
rechterhanden, het meeleven met 
de ander, meehelpen in organisatie 
en allerlei ander werk. Henk leidde 
tussen de gangen door de meditatieve 
gedeeltes, die heel goed en inspirerend 
de overgang vormden tussen de 
verschillende onderdelen van deze 
maaltijd.
Het was een buitengewone avond die 
met veel zorg en liefde is voorbereid 
door velen en door ons als heel 
bijzonder werd ervaren!

Hartelijk dank en tot ziens.
● Bas & Tineke Berger, Zwanenburg

Lees verder op pagina 6 ►

Gebouwd uit spinsels
spinsels om geheimen

geheim te houden 
de geheimen van de spin

Zo gesponnen
dat je er bang voor wordt
Bang om eruit te springen

                                           
Wat gaat de spin doen?

Jou pakken!
het leven zuur maken

Of  heeft hij het te druk
te druk met een nieuw web

mensen vangen 

Bevrijd je uit het web
Bevrijd je van de spin
Ben je vrij of  niet?  

Rebecca 26-02-2013
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Moederdag
Kinderen krijgen is niet voor iedereen weggelegd. En als je dan in de kinderen 
krijgen-groep bent opgenomen, dan is het nog een hele kunst om ze tot 
zelfstandige individuen op te laten groeien. Ook dit is niet bij iedereen het geval. 
Kinderen krijgen is een gunst, ouder zijn een hele kunst.

Door onvermogen en huiselijk geweld zijn mijn kinderen ondergebracht bij 
respectievelijk een pleeggezin en een woongroep. De vaardigheden die ik 

momenteel tekortkom, krijgen zij nu van pleegouders/woongroepbegeleiders. 
Eén avond in de week bel ik met de kinderen. De gesprekken worden steeds 
langer en gezelliger. Noëlle belt met hulp van de begeleidsters zelf  naar ‘huis’. 
Als ze dan naar de wc moet, zegt ze: “Ff  wachten ik kom zo weer.” Even later 
zegt ze dan: “Ben ik weer.” Ze vraagt elke week: “Kom je me vrijdag halen?” 
Ik moet haar dan teleurstellen. Dat vreet van binnen, maar laat dat de kids niet 
merken.

De meiden zijn één keer in de maand een weekend, gescheiden van elkaar, bij 
ons. Gescheiden van elkaar, omdat Noëlle heel veel aandacht vraagt en Jamie 
dan wordt ondergesneeuwd. Een weekend gaat zo snel voorbij, dat wil en kan 
ik Jamie niet aandoen. Quality time met Jamie en Noëlle is erg belangrijk. Zo 
weten ze wat ze aan ons hebben. Dankzij Eric ben ik nu wie ik nu ben. Ook de 
kinderen weten wat ze aan hem hebben. Als ik soms vastloop met de meiden, 
dan is Eric de man met wie ze wel praten en zo komen we tot een oplossing.

Ondanks de scheiding heb ik Jamie en Noëlle altijd gezegd dat ze bij ons ook 
over hun vaderskant mogen vertellen. Nu de vader van Harry erg ziek is, vind ik 
het belangrijk dat zij weten dat zij bij ons kunnen huilen, schreeuwen, et cetera. 
Wij zullen er altijd voor ze zijn. Ik heb die ruimte nooit gehad. Mijn moeder zou 
dansen op het graf  van mijn oma Hakhoff, Gelukkig is ze gecremeerd. Van mijn 
vader mocht ik niet huilen toen mijn oma van Golen overleed. Die haat en nijd 
zal ik nooit tegen mijn kinderen uiten. Toen ik hoorde van Harry’s vader, was ik 
meer aangedaan dan dat ik gedacht had. Tijd heelt alle wonden.

Ik ben ontzettend blij en dankbaar dat de meiden de kans hebben gekregen om 
in een rustige omgeving op te groeien. Familie Kraan had nog het idee geopperd 
om de meiden bij Harry’s zus te laten wonen. Ik had daar geen goed gevoel bij, 
dus heb ik daar een stokje voor gestoken. Anders had ik ze nooit meer gezien.

In mijn hart heb ik de kinderen natuurlijk ook liever thuis, maar mijn verstand 
zegt iets anders. De kinderen hebben hun eigen leventje in Huizen en Lelystad, 
met vriendjes, clubjes, school, sport. Ze vinden het heerlijk als ze bij ons zijn, 
maar op school gaat het nu zo goed. Jamie gaat na de zomervakantie naar het 
voortgezet onderwijs in Hilversum. Een jaar geleden hadden we iedereen voor 
gek verklaard, maar ze heeft het toch maar even gedaan. Supertrots zijn we op 
haar! Noëlle verruilt Kampen voor Lelystad. Er is plaats op een school gekomen 
die qua reistijd vijf  minuten van haar huis is in plaats van 45 minuten en kans 
op file. Ze kan daar tot haar twintigste op school zitten en verlaat de school dan 
met een getuigschrift. Dus laat haar daar maar lekker volwassen worden, er komt 
nog genoeg tijd.

Als mijn kinderen gelukkig zijn, ben ik het ook. Ik geniet van alle kleine mo-
menten samen met ze. Dat is voor mij ‘moederdag’.

● Natalie Hakhoff

Geridderd
 
Op dinsdag 23 april belde Henk mij op 
om te vertellen dat hij een uitnodiging 
had gekregen van de burgemeester 
Van der Laan. Henk zou gedecoreerd 
worden en ik werd ook uitgenodigd 
om daarbij aanwezig te zijn. Samen 
met nog anderen van De Duif die 
een motivatie voor deze gebeurtenis 
hadden gegeven. 

We werden op vrijdag 26 april om 8.30 
uur verwacht in de Beurs van Berlage. 
Om 9.00 uur mochten we naar binnen 
en werden ontvangen met koffie. 
Daarna werden alle genomineerden 
met hun partners uitgenodigd om naar 
voren te komen. Vervolgens mochten 
wij ook plaatsnemen en zaten we 
achter Henk en Yvon.

De versierselen hingen op een groot 
bord. Er waren 45 decorandussen, 
allen met verschillende capaciteiten 
en natuurlijk vrijwilligers. Henk was 
ongeveer in het midden aan de beurt. 
De burgervader somde alle feiten 
op waarvoor Henk zich al die jaren 
had ingezet. Hij ontving de decoratie 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau, 
die burgemeester Van der Laan hem 
opspelde. Tevens kreeg hij bloemen 
en nog een tas met een doos waar 
de versierselen in bewaard kunnen 
worden.

Na afloop waren er natuurlijk de 
felicitaties van ons allen, er was koffie 
met oranje gebakjes en champagne. 
Daarna met de taxi naar hun huis, 
waar ook weer diverse bossen 
bloemen waren gekomen en daarna 
gezellig met Henk, Yvon en de 
kinderen geluncht bij Nel. 

Om 18.00 uur werden de Duiven op 
‘t Hemeltje verwacht. Het werd een 
leuke avond met speeches, bloemen 
en natuurlijk gebakjes en champagne 
en lekkere hapjes. 

Het was een mooie afsluiting van een 
gedenkwaardige dag.

● Hortense
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Ik geloof in De Duif

Nieuws Kerkennacht 2013
Het programma van de Kerkennacht 2013 is zo goed als klaar. We houden 
jullie via het HGL graag op de hoogte.
De Kerkennacht is op de warme zomeravond van zaterdag 22 juni aanstaande 
van 19.00 tot 23.00 uur. De gemeenschappen van De Duif  en de Dominicus 
verzorgen samen een gevarieerd programma in de Lutherse Kerk aan het Spui. 
Al met al en fraaie plek.

Programma Kerkennacht 22 juni:
Overweging, zang, schilderen, dans en stilte

Wat staat er op het programma?
§ Op het voorplein: fakkels, muziek en uitdelen van wierookstokjes onder de 
noemer ‘wordt jij wel eens bewierookt of  wie zou jij willen bewieroken?’
§ In de grote zaal: optreden van ons Duifkoor of  het koor van de Dominicus 
– samen met bezoekers een vrolijk vierstemmig stuk instuderen, korte overwe-
gingen – de ‘amuses’ van verschillende voorgangers van beide kerken. Ook is er 
plaats voor poëzievoordracht.
§ Op de bovengalerij: workshops ‘Wat een Portret’, schilderen/tekenen rond-
om het thema ‘Ik geloof, in Amsterdam’. Daarnaast film van De Duif, film 
van Dominicus, fraaie geloofsfoto’s van 
Parool-fotograaf  Friso Kooiman (zie 
www.geloveninamsterdam.nl).
§ Stilteruimte: bezoekers die juist be-
hoefte hebben aan rust kunnen die 
vinden in de stilteruimte waar onder 
andere op het programma staan: geleide 
meditaties; sacred dance; ademwork-
shops en een lezing van Diana Vernooij 
over de relatie tussen boeddhisme en 
christendom.
§ En of  dat nog niet genoeg is, verzor-
gen wij ook (samen met de Dominicus) 
koffie, thee, hapjes en drankjes!

Leuk detail: bij aankomst krijgen bezoekers een kaart met het programma en bij 
vertrek een VIP-card waarmee ze na de Kerkennacht van harte welkom zijn in 
De Duif  (of  Dominicus). 

Doe je mee met dit avontuur in de Lutherse Kerk? Met andere Duiven en 
mensen van de Dominicus vele bezoekers verwelkomen en een mooie sfeer 
verzorgen? Mensen nieuwsgierig maken naar onze vieringen? 
Het wordt zeker een inspirerende avond! Het hele koor doet mee, bijna alle voor-
gangers en mensen van de koffiegroep en de liturgiegroep. Schrijf  je naam alvast 
op de lijst voor die taak waar jij goed in bent en op de tijd die jou schikt! 
De lijst ligt in onze koffiehoek na elke viering. 
Daarop staan de volgende activiteiten:

1. Opbouwploeg (vanaf  17:00 uur)
2. gastvrouwen/gastheren
3. muzikanten (rondom de korte overwegingen)
4. koffie, thee, limonade, cake, taart, wijn en hapjes
5. baklijst
6. Wat een portret (fijn als daar ook Duiven zijn)

● Voor meer informatie kun je terecht bij Caroline, Marina, Natalie en Helma.

--------- Vacature ---------

      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

Paaskaars te koop
De paaskaars van 2012 is te koop. 
Voor € 25,- kun jij in bezit komen van 
deze exclusieve kaars die niemand 
anders heeft. 
Heb je interesse? Meld je dan bij 
Hortense Ghijs.

Het wordt zeker een 
inspirerende avond! 
Het hele koor doet mee, 
bijna alle voorgangers 
en mensen van de 
koffiegroep 
en de liturgiegroep



Smeltkroes
5  mei en 10 mei, het zijn data waarvan ik de gebeurtenissen nooit vergeten zal. 

Op 10 mei 1940 werd ik uit mijn slaap gewekt door geronk van vliegtuigen 
en ontploffende bommen. Mijn schoolvriendje belde aan met de opgewekte 
kreet: “Harris, het is oorlog, ze bombarderen Schiphol, ga mee kijken?”

Ik herinner me de Duitse soldaten in onze straat. En mijn trillende moeder toen 
bij een nachtelijk alarm er bommen in de stad vielen. Ik herinner me hoe uit het 
Joodse bejaardenhuis, bij ons op de hoek, op een mistige novemberavond de 
oude bewoners uit het huis gehaald werden. Ze moesten van zwaarbewapende 
Duitse soldaten in de legervrachtwagen stappen.
Ik herinner me hoe mijn oudste zusje mij half  oktober 1944 voorzichtig in de 
keuken vertelde, dat mijn vader door de Duitsers vermoord was. Ik herinner me 
dat ik op 20 januari 1945 voor een kwartje naar de overkant van het IJ geroeid 
werd. Van daar wandelde ik verder in de sneeuwjacht naar een adres in het 
boerenland om daar de Hongerwinter te overleven. Ik herinner me hoe ik op 
5 mei 1945, rond een uur of  11 in de ochtend, terwijl ik in de stal naar het kalven 
van een koe stond te kijken, hoorde dat de oorlog afgelopen was.

Terug in de stad liep ik van de ene legerdemonstratie naar de andere. Op het 
Stadionplein dronk ik voor het eerst Coca-Cola - ijskoud - en keek naar de tanks 
en ander legermateriaal. Op de Nieuwmarkt kocht ik mijn eerste sigaret voor één 
gulden. Ik zag op een afstand hoe een joelende menigte zich groepeerde rond 
een jong meisje van wie de haren werden afgeknipt. “Had ze maar niet met een 
mof  moeten vrijen”, kreeg ik te horen.
Ik hoorde later, veel later, hoe NSB’ers in kampen heel slecht en gemeen behan-
deld waren. Botte wraaknemingen waren het. Nog later ervaarde ik zelf  hoe 
kinderen van NSB’ers intens gebukt gingen onder de zogenaamde schande van 
‘foute ouders’.

De meimaand is voor mij nog steeds een rare maand. Allerlei beelden komen uit 
die tijd nog steeds samen: spannende beelden en heel wrange. Nog steeds doe-
men er nieuwe gegevens op en nieuwe confrontaties met die vijf  oorlogsjaren 
die mijn jeugd, en die van mijn leeftijdsgenoten, voor een groot deel verziekt 
hebben. Ik weet niet of  het daarvan komt dat ik soms wel eens wat zwaar op de 
hand kan zijn. Het lijkt wel of  we er niets van geleerd hebben. Het benauwt me 
hoe langzaamaan hier in ons eigen land, maar ook mondiaal, mensen en rassen 
tegen elkaar worden opgezet. En het gebeurt. Zomaar. Eén grote schreeuwer 
staat op, en een indrukwekkende meute holt er achter aan.

Nou ja. Ik dacht om al die gevoelentjes maar eens in de smeltkroes te lazeren. 
Misschien smelt het en komt er toch iets goeds uit. Je weet maar nooit!

● Harris Brautigam

�

Iedere opera wordt door Mylou Mazali geïntroduceerd. Opera per Tutti vindt 
het belangrijk om haar publiek op een luchtige en speelse manier deel uit te laten 
maken van de voorstellingen.

Naast de vaste locatie, de Vondelkerk in Amsterdam, is Opera per Tutti reeds 
ten gehore gebracht in Utrecht (Spoorwegmuseum en Geertekerk), Den Haag 
(Dr Anton Phillipszaal), Den Bosch (de Toonzaal), Maastricht (Sint Janskerk), 
Amsterdam (Buiksloterkerk en De Duif), Breda (Waalse Kerk), Groningen 
(Remonstrantse kerk). In 2013 komen Laren (Johanneskerk), Theaterzaal Con-
servatorium van Amsterdam en Nedpho-koepel in Amsterdam er als locaties bij. 
Voorjaar 2013 presenteert Mylou Mazali ‘De Jonge Stukken’, een samenwerking 
met de Dutch National Opera Academy. Zie projecten en agenda.
● bron www.operapertutti.nl

Bericht van 
De Regenboog Groep
In de week van Pinksteren heeft 
De Regenboog Groep voor het eerst 
in haar geschiedenis een weekcollecte 
toegewezen gekregen van de 
gemeente Amsterdam. Daar zijn we 
heel blij mee! 
In die week zullen we collecteren voor 
De Regenboog met 12 collectebussen. 
We gaan langs bij de deuren, staan 
onder andere op het Leidseplein 
en bij verschillende winkels. De 
opbrengst komt in deze tijd volledig 
ten goede aan de gaten die vallen 
door de teruglopende subsidies. De 
maaltijdvoorziening onder daklozen, 
het maatschappelijk werk en de buddy- 
en coachingprojecten bij de informele 
zorg. 
Wij zijn blij dat u ons al steunt 
en hopen dat u dit in de toekomst 
blijft doen.
Met hartelijke groet,
● Nina Terbeek
Donateurs- en Vrijwilligerswerving

► Opera Per Tutti! - vervolg van pagina 2 

Baudyn in De Duif  hebben bekende 
‘Duifgezichten’ ook een naam gekre-
gen. Helaas lukt het bij lange na niet 
om iedere zondag naar De Duif  te 
komen, laat staan om na de dienst 
nog gezellig een ‘bakkie’ te drinken. 
Er zijn dan ook nog behoor-lijk wat 
bekende ‘Duifgezichten’ die nog een 
naam moeten krijgen.

7.Wat zou je graag als werkpunt 
voor de Duifgemeenschap willen 
voordragen?
Ik denk dat er nog heel veel mensen 
in en rondom Amsterdam zijn die op 
zoek zijn naar zoiets als De Duif  en 
die zich hier bijzonder thuis zouden 
voelen. Met name denk ik dat het 
voor De Duif  van belang is dat ook 
jongeren De Duif  gaan weten te 
vinden. Dit is – gezien de huidige tijd 
– geen makkelijke opgave, maar ik 
denk dat er voor ons Duiven een taak 
is weggelegd om De Duif  te promo-
ten en mensen ‘besmet’ te laten raken 
met het Duifvirus. Zodat ook over 
honderd jaar De Duif  nog steeds een 
springlevende, inspirerende geloofs-
gemeenschap is.
● Holke-Hans Boersma

De 7 vragen - vervolg van pagina 3 ►


