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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER HEDWIG BUREN 
 

Dit is het jaarverslag over 2007 van de Oecumenische Basisgemeente De Duif.  
Het is alweer het derde jaarverslag opgesteld door het bestuur. We vinden het van 
belang om door middel van een jaarverslag vast te leggen welke activiteiten er 
hebben plaatsgevonden in het afgelopen jaar.  

Het was een jaar waarin het bezoekersaantal tijdens onze wekelijkse vieringen 
wederom groeide. Iets wat alles behalve vanzelfsprekend is, maar vooral te danken 
aan de enorme inzet van velen om er voor te zorgen dat de vieringen inspirerend 
genoeg blijven om op zondagochtend naar De Duif te komen. Niet alleen de vaste 
groep Duiven groeit, maar elk jaar weten ook nieuwe mensen onze kerk te vinden.  

Door het totaal onverwachte overlijden van Jos Brink is een enorm beroep gedaan 
op onze gemeenschap. Naast het verwerken van het verlies van iemand die ons 
dierbaar is, werden wij van alle kanten benaderd en aangesproken op het belang van 
onze gemeenschap. En bovendien moesten vele praktische zaken worden geregeld. 
Het was een enerverende tijd waarin o zo duidelijk werd waar de gemeenschap van 
De Duif, u dus, zo goed in is. Wij hebben als gemeenschap iets uitgestraald waar 
anderen door zijn geraakt. Maar bovenal Jos een waardig afscheid gegeven. 

Met de maandelijkse uitgaven van Het Groene Licht en de actuele website willen we 
u door het jaar heen zo veel mogelijk informeren over zaken die in onze 
Oecumenische basisgemeente plaatsvinden. De nieuwe vormgeving van Het Groene 
Licht in 2007 heeft gezorgd voor een enorme verbetering. Zolang u zorgt voor de 
nodige kopij zal de redactie enthousiast door blijven publiceren. 

De website, die al weer 10 jaar in de lucht is, wordt zeer actueel gehouden door de 
redactie. Het is niet voor niets dat er op maandag veel bezoekers komen. Als u een 
zondag niet aanwezig bent kunt u meestal diezelfde dag al terecht op de website 
voor de overweging en de meest recente informatie. De Digi-duiven worden op hun 
wenken bediend en kunnen op deze manier betrokken blijven bij De Duif. 

Er is echter een blijvende bron van zorg. Ook in 2007 leiden de inkomsten niet tot 
een sluitende begroting. Op de uitgaven valt niet veel te bezuinigen. Vooral de huur 
van het prachtige gebouw zorgt voor hoge lasten. Incidentele acties blijven nodig, 
maar vooral een uitbreiding van de mensen die de lasten moeten dragen kan zorgen 
voor een structurele verhoging van de inkomsten.  

Het is dus van groot belang dat wij elkaar en anderen blijvend weten te inspireren en 
stimuleren om door te gaan met de activiteiten waar velen van ons een groot deel 
van hun vrije tijd in stoppen en zodoende de gemeenschap levend houden. 

Op die manier kunnen wij elkaar hopelijk nog vele jaren in de vieringen op zondag 
ontmoeten en blijven uitstralen waar wij anderen mee raken.  

 

Hedwig Buren, 

Voorzitter. 
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DOOP/TROUW/ROUW 
GEBOREN 
Jacob Gransjean     11/06/07 

Elise Maria Man     20/10/07 

 
GEDOOPT 
Simon Rossen 22/07/07 
 

GETROUWD 
Paul Louter en Elisabeth Portillo 17/05/07 

 
OVERLEDEN 
Ernst Stern      1 maart 2007 
Miems Annegarn     17 mei 2007  
Jos Brink      17 augustus 2007 
 

VOORGANGERS 
GEKOZEN VOORGANGERS  
Bij de verkiezingen voor het jaar 2008 werden op 7 januari en 4 februari 2008 negen 
voorgangers gekozen voor de periode van 1 maart 2008 tot 1 maart 2009. In 
alfabetische volgorde: Alet Aalders, Harris Brautigam, Maruja Bredie, 
Frans Gerritsma, Rob Gijbels, Henk Kemper, Helma Schenkeveld, Marina Slot en 
Diana Vernooij. 
 
In 2007 was het team nog alsvolgt samengesteld: Alet Aalders, Harris Brautigam, 
Jos Brink (overleden 17 augustus 2007), Maruja Bredie, Frans Gerritsma, 
Rob Gijbels, Henk Kemper, Marina Slot en Diana Vernooij. 
 
GASTVOORGANGERS  
Gastvoorgangers in 2007: Frits van der Ven (4 nov.), Ton Wiemers (4 maart en 
2 sept.), Catrinus Mak (28 jan. en 14 okt.) en Helma Schenkeveld (10 juni, 29 juli en 
25 nov.). Op 20 mei heeft Fred Vos de bijdrage van Maruja Bredie overgenomen die 
vanwege familieomstandigheden niet zelf kon voorgaan.   
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VIERINGEN IN 2007 
DE VIERINGEN. 
Er zijn 56 vieringen gehouden (wekelijkse vieringen, Goede week, Kerstnacht en 
speciale vieringen) waarvan 3 in de Amstelkerk.   
 
Doorgaans volgen we primair het leesrooster zoals dit door de Raad van Kerken in 
Nederland wordt aangereikt. Er wordt dan gekozen voor lezingen uit het leesrooster 
van de Protestantse Kerk Nederland/PKN of uit het Rooms Katholiek Leesrooster 
met als tweede lezing de keuze van Kees Kouwenhoven, zodat de lezingen qua 
thema bij elkaar passen.  
Maar soms kiezen we echter ook voor themavieringen of -series en komen lezingen 
en/of aanvullende teksten elders vandaan, waaronder uit de apocriefe  en 
aanverwante geschriften.  
 
BIJZONDERE VIERINGEN 
Er werd dit jaar 1 doopviering en 1 verbondsviering verzorgd. Op 22 mei 2007 was er 
een herdenkingsviering van Miems Annegarn en op 23 augustus 2007 was de 
afscheidsviering van Jos Brink. 

Op zaterdag 10 februari vierden we in een speciale viering samen met Corrie Keijzer 
haar 40-jarig kloosterjublieum in Bosbeek te Heemstede.  

Op zaterdag 12 mei 2007 hebben Marina Slot en Rob Gijbels met ondersteuning van 
ons koor een dienst geleid in de Vleugel in Antwerpen.  

Ook in 2007 zagen we een lichte stijging van het gemiddeld aantal bezoekers per 
viering. Opnieuw bleek dat ook vooral de thematische vieringen goed werden 
bezocht; met name zijn we tevreden over een groeiend aantal bezoekers voor de 
zomerserie. Deze serie betrof een 7-tal vieringen rondom het centrale thema:  
Een Psalmen Symphonie, naar de gelijknamige CD met teksten van Huub 
Oosterhuis op muziek gezet door  Antoine Oomen. In deze zomerserie stonden de 
psalmen 1, 10, 23, 42, 139, 146 en 150 in het middelpunt van de belangstelling. 

 Groot Duifkoor, Kerstavond 2007 

De Adventserie werd een serie van 4 vieringen rondom het thema ”Een engel komt 
langs”. De Kinderkerstviering trok zo’n 250 mensen (waaronder ruim 100 kinderen). 
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De Kerstnachtviering was dit jaar zeer goed bezocht (maar minder extreem dan 
voorgaande jaren). Deze Kerstviering werd muzikaal extra ondersteund door het 
Groot Duifkoor olv. Henk Kemper en Irina Antonova aan de vleugel. Dit koor had al 
vanaf oktober gerepeteerd en in die periode nieuw muziekmateriaal ingestudeerd.  

 

KINDERNEVENDIENSTEN 
In dit seizoen hebben we elke eerste zondag van de maand een viering waarin voor 
en door kinderen iets extra’s wordt geboden. Het aantal kinderen dat hieraan 
deelneemt wisselt nogal per week. Het gemiddeld aantal kinderen -door het jaar 
heen- lag echter in 2007 iets lager dan de jaren ervoor. Een aantal oudere kinderen 
heeft afscheid genomen of komt minder regelmatig, maar er zijn ook weer enkele -
vooral jonge!- kinderen bij gekomen. 

De activiteiten rond de kindernevendiensten worden gecoördineerd door Freek van 
der Marck. Op de eerste zondag van de maand zijn de viering van de kinderen en de 
viering van de volwassenen in elkaar verweven. Het verhaal bestemd voor de 
kinderen wordt (deels) in de kerkdienst voorgelezen. We proberen met de 
kinderlezing en –activiteiten altijd zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de viering 
‘voor de grote mensen’.  

KINDERKERSTVIERING 

De Kinderkerstviering blijft een ware traditie voor de Amsterdamse binnenstads-
kinderen. Sinds 2004 is het aantal bezoekers voor de kinderkerst enorm gestegen. 
Ook in 2007 waren er ongeveer 100 kinderen, plus nog eens 150 ouders en 
familieleden. Opnieuw werkte Francine Plaisier van Verhalenfabriek mee. Zij vertelde 
het kerstverhaal. Er was ook weer een kerstwensboom. Het blijft een gouden greep. 
Alle kinderen was gevraagd een zelfgemaakte en mooi versierde kerstwens mee te 
brengen en die in de kerstwensboom te hangen.  

WERKMATERIAAL KINDERVIERINGEN 

Leidraad voor De Duif bij de samenstelling van de kinderviering vormen onder meer 
de uitgaven 'Kind op Zondag' en 'Kleur in de kerk' van de Nederlandse Zondags-
school Vereniging. Kind op Zondag biedt materiaal bij de in De Duif gebruikte 
leesroosters.  
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PUBLIC RELATIONS EN PROMOTIE  
 
WEBSITE VAN DE DUIF 
In 2007 bleek bij tal van activiteiten opnieuw welk voornaam communicatiemedium 
onze website was. Met name rond het overlijden van Jos Brink werd de site dagelijks 
ververst met de laatste ontwikkelingen. Er was o.a. een aparte condoleance-pagina 
waar talloze mensen uit binnen- en buitenland hun condoleances schreven.  

De cijfers over 2007 bedragen (gecorrigeerd over augustus) 19.209 bezoekers tegen 
12.434  in 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds 2000 is het aantal bezoekers vertienvoudigd. We tekenen hier wel bij aan, dat 
de groei ook in enige mate (positief) beïnvloed wordt door het toenemend aantal  
publiektrekkende activiteiten in De Duif. Grote gebeurtenissen trekken de aandacht 
van het publiek, de media en dit zoekt bijvoorbeeld de route naar De Duif. Zo komt 
men vaak op de site van de Oecumenische Basisgemeente De Duif terecht. 

Op maandag trekt de site de meeste bezoekers (16%), zaterdag minder (11%).  

Per eind 2007 vierde het redactieteam het 10-jarig bestaan van de site. 

  

HGL / HET GROENE LICHT 

De reactie van HGL heeft in 2007 opnieuw 10 edities van het periodiek HGL/Het 
Groene Licht doen verschijnen. Samen met het bestuur is de in 2006 ingezette 
kwaliteitsverbetering voortgezet en is ons periodiek zowel inhoudelijk als qua 
vormgeving naar een hoger niveau getild. Het redactieteam bestaat uit: Hortense 
Ghijs, Angela van der Marck, Dorien Gransjean-Eldering, Hans Ernens alsmede 
Helma Schenkeveld (op ad-hoc basis). Er is structurele inbreng van oa. de  
voorgangers. 

Freek van der Marck en Fred Vos verzorgen samen de nieuwe vormgeving. Elke 
editie wordt ook gepubliceerd via de website. Hiermee kunnen we ook “digi-Duiven”-
op-afstand beter bedienen en bij De Duif blijven betrekken.  
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CONCERTEN 

We proberen in De Duif iedere laatste zondag van de maand een concert te 
organiseren na onze viering. We willen het prachtige gebouw met bijbehorende 
aukoestiek voor een grotere groep mensen beschikbaar te maken.  

In 2007 is bijna iedere maand een gratis concert uitgevoerd. In de paar jaar dat 
wij daar nu mee bezig zijn hebben wij een aantal vaste artiesten aangetrokken die 
graag een optreden komen verzorgen; o.a. het strijkorkest Lundi Blue, het 
Hagacantare koor, het Particolartekoor en het Aad Hoc koor. Ook Irina Antonova, 
onze vaste pianiste is altijd bereid om al dan niet met een collega ons muzikaal te 
verwennen. 
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INTERNE ORGANISATIE   
 
FACILITEITEN 

“Gastvrijheid” staat bij De Duif hoog in het vaandel. Het vrijwilligersteam, dat zich 
bezighoudt met facilitaire ondersteuning heeft een druk jaar achter de rug. Zij zette 
De Duif in 2007 opnieuw goed op de kaart. Voor de zondagse duifbezoekers staat 
altijd een kopje koffie en/of thee klaar en een wekelijks wisselend team – genaamd 
“The Pigeons Pie & Pastry club”  zorgt voor de homebaked koek, taart of cake. Deze 
verkoop brengt extra penningen op. De koffie- en cakeopbrengst bedroeg € 1.552,92 
(in 2006 was dit: € 1241,34). 
 

Ook achter de schermen gebeurt er meer dan 
men doorgaans bewust is, zoals de Nieuwjaars-
receptie met de befaamde “wieltjes van Ton“, 
het bereiden van het Seidermaal voor enige 
tientallen deelnemers (Witte Donderdag), de 
stapels broodjes en taarten tijdens de Open 
Monumentendagen, de wijn en het kerstbrood 
voor alle bezoekers van de kerstnachtviering.   
 
Hortense Ghijs is contactpersoon voor 
Stadsherstel. Zij hoort wanneer de kerk 

verhuurd is en wij in dat geval moeten uitwijken naar de Amstelkerk. Zij ontvangt een 
rooster waarin alle verhuur van de kerk vermeld staat. Hortense voert tevens het 
sleutelbeheer.  
 
Onze vleugel is dit jaar 21 x verhuurd en dat leverde bij elkaar € 1.200 op, hetgeen 
een welkome extra bijdrage vormt in onze lastige financiële situatie. 
 
Tot slot wordt binnen dit team verzorgd: kopiëren liturgieboekjes, HGL/Het Groene 
Licht, maken en versturen van handgemaakte kaarten. De kaarten worden 
verzonden met een hartelijke groet voor beterschap (zieken) of gelukwens (jarigen). 
De verkoop van kaarten en foto’s bracht op € 278 (in 2006: € 166). 
 
SECRETARIAAT 

Door zorg van het secretariaat  worden de administratieve zaken met betrekking tot 
vergaderingen van aangeslotenen en het bestuur geregeld, de ingekomen en 
uitgaande post behandeld, alsmede alle overige zaken die op een natuurlijke wijze 
tot het secretariaat horen. Het secretariaat brengt periodiek een up-to-date lijst uit 
met adresgegevens van aangeslotenen. In 2007 is het aantal aangeslotenen licht 
gegroeid; een actuele lijst is altijd opvraagbaar bij het secretariaat.  

Geregeld wordt ons de vraag gesteld: ‘Kan De Duif onze verbonds- of 
huwelijksviering verzorgen?’ De oecumenische basisgemeente De Duif neemt deze 
vraag altijd serieus. De in 2007 uitgebrachte folder waarin wordt uitgelegd welke rol 
De Duif kan spelen bij huwelijks- / verbondsvieringen voorziet in haar doelstelling.  
De folder is fullcolour eveneens via de website te downloaden. 
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PENNINGMEESTER  

De penningmeester heeft de boekhouding bijgehouden. De wekelijkse collectegelden 
worden door 2 mensen geteld. De controle van de boekhouding is door een -door de 
Vergadering van Aangeslotenen gekozen- kascontrolecommissie uitgevoerd. 

In 2007 zijn ons enkele eenmalige extra baten ten deel gevallen. Anderzijds is 
er alvast in dit jaar een bedrag gereserveerd voor de a.s. viering van het jubileum van 
35 jaar Basisgemeente. De reguliere exploitatie over 2007 laat een tekort zien van 
ca. € 3.000.  

Ook voor 2007 leiden de inkomsten naar verwachting nog niet tot een sluitende 
begroting. Indien het patroon van inkomsten/uitgaven in 2008 vergelijkbaar is met 
2007 stevenen we ook in 2008 af op een tekort van minstens ca. € 3.000,- . In de 
uitgavenkant valt er nauwelijks te bezuinigen; vooral de huurkosten zijn hier debet 
aan. Het blijft dus met name aan de inkomstenkant zoeken naar mogelijkheden 
om de reserves weer op niveau te brengen en te houden. Daarbij is het ook  
belangrijk dat we mensen blijven trekken en dat we mensen dusdanig interesseren 
dat ze bereid zijn De Duif structureel te steunen met een financiële bijdrage. Er komt 
opnieuw een actie om te doneren via notariële acten en een om te attenderen op de 
mogelijkheid van legaten en dergelijke.  
  

Tot slot: voor de Webam kwam € 952,32 binnen en voor ons gekozen jaardoel, het 
hulpproject van Witte Zusters in Tanzania voor aidspatiënten  € 1181,71.  
Hans Ernens startte binnen zijn bedrijf een speciale inzamelingsactie voor dit doel. 
Dat bracht maar liefst nog eens € 1500 op, zodat het totaalbedrag op € 2681,71 
uitkomt.  
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RELATIES VAN DE DUIF 
 

RAAD VAN KERKEN – AMSTERDAM 

De Raad is een open overleg- en communicatieplatform van christelijke kerken in 
Amsterdam. De Raad richt zijn activiteiten in het bijzonder op zowel het bevorderen 
van de oecumene aan de basis, in parochies en gemeenten als op de dienst aan de 
wereld. Op deze manier willen de kerken meewerken aan het welzijn van de 
inwoners van de stad. De betrokkenheid bij verdrukten en vreemdelingen in onze 
stad geniet hierbij prioriteit.  

Bij de RvK Amsterdam zijn nagenoeg alle christelijke kerken en gemeentes verenigd. 
De deelnemende kerken zijn ? Protestantse Gemeente Amsterdam ? Rooms-
katholiek Dekenaat Amsterdam ? Verenigde Doopsgezinde Gemeente in Amsterdam 
? Oud-katholieke Parochies ? Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam ? 
Remonstrantse Broederschap ? Evangelische Broedergemeente ? Het Leger des 
Heils ? Russisch Orthodoxe Parochie van de H. Nicolaas in Amsterdam ? Armeens 
Apostolische Kerk Amsterdam ? Deutsche Evangelische Kirchengemeinde 
Amsterdam ? Oecumenische Basisgemeente Dominicus ? Oecumenische 
Basisgemeente De Duif ? Koptische Orthodoxe Kerk Amsterdam  

Ongeveer 4 à 5 keer per jaar komen vertegenwoordigers bijeen om ervaringen uit te 
wisselen en soms gezamenlijke activiteiten te ontplooien. Zoals de Taakgroep 
Vluchtelingen. Hieronder ressorteren de Werkgroep Opvang Uitgeprocedeerden 
(WOU) en het Vluchtelingenpastoraat. Verder Het Amsterdams Drugspastoraat, het 
4 en 5 Mei-comité van de Raad van Kerken, Taakgroep AIDS en ‘Mokum zingt’. In dit 
overleg is De Duif per 2007 vertegenwoordigd door Helma Schenkeveld. 

Via de RvK Amsterdam is De Duif tevens betrokken bij de Raad van Kerken Nederland. 
Deze bestaat overigens 40 jaar in 2008. De Raad van Kerken in Nederland is een 
gemeenschap van 17 christelijke kerken in Nederland. Vanuit een christelijke inspiratie 
bevordert de Raad van Kerken de oecumenische dialoog en de gezamenlijke 
dienst aan de samenleving. 

Lees verder op de websites: www.rvkamsterdam.nl  en www.raadvankerken.nl. 

 



 10 

WEBAM         

Hoe werkt de WEBAM (Werkgroep Basisgemeenten 
Amsterdam - Managua)?  De WEBAM is een 
samenwerkingsverband tussen de deelnemende 
basisgemeenten in Amsterdam. Deze leveren steun en een 
financiële bijdrage. Er wordt samengewerkt met de SAM, de 
Stichting Stedenband Amsterdam - Managua. In Managua 
wordt gewerkt met contactpersonen. Anders dan enkele jaren 
geleden zijn er nu e-mail en internet. Enkele malen per jaar 
wordt het WEBAM-NIEUWS uitgereikt in de Basisgemeenten.  

We ondersteunen de liturgische, pastorale en sociale 
activiteiten van de parochie La Merced. De mensen daar zijn 
arm, maar hun inzet is bewonderenswaardig. Wij steunen hen graag. 

Ook in 2007 werd er maandelijks voor de Webam gecollecteerd. De Duif heeft met 
andere basisgemeenten in Amsterdam een goede band met de kerk in Nicaragua en 
wij steunen gezamenlijk diverse projecten aldaar. Onze bijdrage in 2007 was: 
€ 952,32  Alet Aalders is vanuit De Duif contactpersoon voor de Webam. 

Projecten van de Webam in 2007. De vraag voor ondersteuning is groot, de nood 
hoog.  

• Ninos Felices; bibliotheekproject 2007; was een groot succes, de Webam 
heeft bijna $ 2000,- betaald aan boeken en kosten. 

   
• Parochie La Merced; 4 jr $ 1000,- gegeven van de Webam. In ’07 laatste 

keer; besteedt aan generator en conferentie Padre Antonio. 
  

• Parochie La Merced; intercultureel bijbellezen loopt voorjaar 2008 af.   
  

• Cara a La Vida; jeugdproject, Webam heeft in 2007 eenmalig $ 800,- 
gegeven.
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BBN                   

BBN staat voor “Basisbeweging Nederland” en is een 
verzameling van plaatselijke oecumenische praktijken. 
De Basisbeweging formeerde zich in 1977, nadat er 
jarenlang een Werkgroep Dienst aan Basisgroepen en 
Kritische Gemeenten was geweest die contacten had 
opgebouwd met zo'n 110 plaatselijke groepen in het 
land. Ruim 90 van die groepen sloten zich bij het landelijk verband van Basisgroepen 
aan. De plaatselijke groepen ontstonden bijna alle in de jaren 60 en 70. Een deel 
ervan ontstond als plaatselijke motor voor de oecumene tussen de kerken.   

In de loop der jaren zijn er nogal wat groepen weer afgehaakt bij de Basisbeweging. 
Sommigen trokken zich terug omdat ze het geheel teveel op kerkelijke vragen gericht 
vonden en te weinig politiek. Plaatselijk haakten veel mensen af. Ook landelijk 
haakten groepen af, omdat men moest constateren dat de inzet voor de oecumene 
op plaatselijk niveau nogal eens zeer zwaar werd gefrustreerd door de grote kerken, 
met name de katholieke kerk. De groepen die nu nog meedoen binnen de 
Basisbeweging, zijn harde kernen die nog steeds geloven ook in plaatselijke 
oecumene. Wel oecumene in de breedste zin van het woord.  

De BBN telt momenteel zo’n 15 aangesloten actieve basisgemeenten (ruwweg 
vergelijkbaar met De Duif) – van Friesland tot Maastricht. Zij heeft een gekozen 
bestuur: Voorzitter Yosé Höhne-Sparborth, Secretaris Cees van der Steen (Kritische 
Gemeente IJmond), penningmeester  Ernst Rijvordt (Ekklesia Zaandam), Bestuurslid 
Irene van Beekum  (Basisgroep Salland), Bestuurslid Gijs den Boer (’t Eikske 
Schaesberg). In de Raad van aangeslotenen basisgroepen is De Duif 
vertegenwoordigd door Helma Schenkeveld. Helma nam deze post per 2007 over 
van Alet, die De Duif vele jaren heeft vertegenwoordigd. 

Via De BBN is De Duif o.a. betrokken bij de Raad van Kerken, Messiaans beraad, 
Kerk en Vrede en Interkerkelijk Vredesberaad. Voor verdere informatie, kijk op hun 
website: www.basisbeweging.nl 

 

DE VLEUGEL ANTWERPEN 
Al een 10-tal jaren onderhouden we 
goede, vriendschappelijke banden 
met de basisgemeente De Vleugel in 
Antwerpen.  

De Vleugel is alweer anderhalf jaar 
geleden verhuisd naar de Sint 
Annakerk aan de Goedendagstraat 
in Antwerpen/Borgerhout. We 
hebben hun hartelijke uitnodiging 
aangenomen om op zaterdag 12 mei 
2007 een “Duif-viering” in Antwerpen 
te organiseren. Marina Slot, Rob 
Gijbels, ons eigen koor olv. Henk Kemper en Irina Antonova verzorgden deze viering. 
Het koor was een mix van ons Duifkoor aangevuld met Vlaamse zangers ! Thema: 
Noem me alsjeblieft bij mijn eigen naam. Na afloop was er een zeer goed verzorgde 
en daarbij ook geanimeerde broodmaaltijd. 



 12 

WIE IS WIE – 2007 EN 2008 - ACTIVITEITEN 
BESTUUR 
SAMENSTELLING IN 2007: 
Hedwig Buren   Voorzitter 
Freek van der Marck Penningmeester 
Rob Gijbels  Secretaris 
Ineke Pruissen  Coord. liturgie 
Alet Aalders Algemene zaken en concerten  
Hans Ernens Public relations 
Hortense Ghijs Coord. Facilitaire zaken 
 
SAMENSTELLING IN 2008: 
Hedwig Buren   Voorzitter 
Freek van der Marck Penningmeester 
Rob Gijbels  Secretaris 
Ineke Pruissen  Coord. liturgie 
Hans Ernens Public relations en concerten 
Hortense Ghijs Coord. Facilitaire zaken 
Henk Kemper Algemene zaken 
 
VOORGANGERSTEAM:  
 
2007: Alet Aalders ? Harris Brautigam ? Maruja Bredie ? Jos Brink (overleden 
17 aug. 2007) ? Frans Gerritsma ? Rob Gijbels ? Henk Kemper ? Marina Slot ? 
Diana Vernooij ?   
 
2008: Alet Aalders ? Harris Brautigam ? Maruja Bredie ?Frans Gerritsma ? Rob 
Gijbels ? Henk Kemper ? Helma Schenkeveld ? Marina Slot ? Diana Vernooij ?   
 

FUNCTIONARISSEN WERKGROEPEN EN DIENSTEN IN 2008: 
Henk Kemper Dirigent en muzikale vormgeving 
Irina Antonova Pianiste 
Angela van der Marck Koor coördinator  
Ans Visser, Hortense Ghijs, 
Marc Jorritsma, Alet Aalders Werkgroep Pastoraat en Diakonie 
Helma Schenkeveld Vertegenwoordiger bij Raad van Kerken Amsterdam, 
 Basisbeweging Nederland/BBN 
Alet Aalders  Webam 
Fred Vos Grafische vormgeving, public relations en promotie 
Sem van de Pol/Hans Ernens Concert-coordinatie 
                                                   (in 2007 deed Cees Walraven dit nog grotendeels) 

REDACTIE HET GROENE LICHT 
Angela van der Marck ? Hortense Ghijs ? Dorien Gransjean-Eldering ? Freek van 
der Marck en Fred Vos voor (support) grafische vormgeving. 
 

REDACTIETEAM  WEBSITE 

Rob Gijbels ? Fred Vos 
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10 febr.: 40 jarig kloosterjubileum Corrie Keijzer in Bosbeek te Heemstede 

     

fietstocht met Pinksteren                                                              kinderen doen mee met breken en delen  

                                

            ter nagedachtenis aan hen die ons ontvielen              zegenbede 
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WEKELIJKSE ACTIVITEITEN 
Elke zondag viering van schrift en tafel van 10:30 tot plm. 12:00 uur, De Duif,  
Prinsengracht 756. 
Openbare liturgievergadering – voorbereiden van vieringen elke maandagavond 
vanaf 20:00 uur – in ‘t Hemeltje – Utrechtsedwarsstraat 7. Iedereen is daar van harte 
welkom. 
Koorrepetitie – elke dinsdagavond van 20:00 tot 22:00 uur 
 

 
 

 
 

 

 

Dit is een uitgave van 

Oecumenische Basisgemeente De Duif 

Utrechtsedwarsstraat 7 
1017 WB  Amsterdam 
t. 020 4220380 
e. deduif@xs4all.nl 
www.deduif.nu 
Gironummer: 49 80 620  tnv. Stichting De Duif 
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