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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER HEDWIG BUREN 

 

Dit is het jaarverslag over 2008 van de Oecumenische Basisgemeente De Duif.  
Het is het vierde jaarverslag opgesteld door het bestuur. Het jaarverslag is voor vaste 
Duiven bedoeld als een bron van herkenning en een document om terug te kijken op het 
afgelopen jaar. Maar voor mensen die minder bekend zijn met De Duif hopen wij dat dit 
verslag een goed beeld geeft van het reilen en zeilen van een actieve 
geloofsgemeenschap die door al haar activiteiten de nieuwsgierigheid opwekt om vaker 
langs te komen en mee te vieren op zondagochtend of te genieten van onze maandelijkse 
concerten. Laat iedereen zich welkom weten. 

Het bestuur van De Duif vindt het hoe dan ook van belang om door middel van een 
jaarverslag vast te leggen welke activiteiten er hebben plaatsgevonden in een afgelopen 
jaar. Dat brengt mij onmiddellijk bij een wel heel bijzondere gelegenheid dit afgelopen jaar 
in onze Duifgeschiedenis. Namelijk bij een activiteit die niet plaatsvond. Op 9 november 
konden we voor de eerste keer in ons bijna 35-jarig bestaan géén viering houden. Door 
een vergissing bij de eigenaar Stadsherstel bleek deze zondag dat zowel De Duif als onze 
vaste uitvalsplek de Amstelkerk verhuurd waren aan anderen. Ondanks verwoede 
pogingen om tot creatieve oplossingen te komen, moesten wij die zondag na een lekkere 
kop koffie met cake, maar zonder dienst, huiswaarts keren. 

Maar geen tijd om lang te treuren, na de zondag volgt altijd weer een nieuwe week, waar 
op verschillende dagen inzet gevraagd wordt van velen van ons. En dat er voldoende werk 
verzet is kunt u zelf lezen. Wij kunnen met een goed gevoel terugkijken op het jaar 2008. 
Daarom wil ik graag mijn oprechte dank uitspreken aan iedereen die ons samenzijn en 
voortbestaan mogelijk maakt. Want wat je ook doet en bijdraagt, zonder jou zou De Duif, 
De Duif niet zijn.  

We hebben elkaar nodig om het komend jaar tot een echt feestjaar te maken, een 
jubileumjaar waarin wij ons 35-jarig bestaan vieren en stilstaan bij het feit dat het gebouw 
al 150 jaar bestaat. Ik hoop jullie allen dan ook vaak te ontmoeten om niet alleen het jaar, 
maar iedere zondag tot een feest te maken. 

 

 

Hedwig Buren, 

Voorzitter. 
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DOOP/TROUW/ROUW 

GEBOREN 
Jeroen Moerkamp     25 januari 2008 

 
GEDOOPT 
Jeroen Moerkamp     11 mei 2008 
Elise Man 14 september 2008 

 

OVERLEDEN 
Carla Blaauw Montijn    27 maart 2008 
Gerard van Deijl     24 april 2008  
Gerdie van Dijk     19 augustus 2008 
Mitèse Everard – van Berckel   5 september 2008 
 

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. 
 
GASTVOORGANGERS . 
De voorgangers verzorgen met elkaar alle resp. vieringen door het jaar. Een enkele keer 
nodigen we een gastvoorganger uit om voor te gaan tijdens een Duif-viering. In 2008 
waren gastvoorganger: Frits van der Ven (3 febr.), Catrinus Mak (17 febr., 22 juni en 26 
okt.), Klaas Vos (31 aug.), Cees Blaauw (Seideravond) en Arjan Vader (17 sept.) 
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VIERINGEN IN 2008 

DE VIERINGEN. 
Er zijn 55 vieringen gehouden (wekelijkse vieringen, Goede week, Kerstnacht en speciale 
vieringen) waarvan 3 in de Amstelkerk. Op 9 november konden we voor de eerste keer 
tijdens de gehele Duifgeschiedenis géén viering houden. Door een vergissing bij het 
boekingskantoor van Stadsherstel bleek deze zondag onverwacht dat beide lokaties (Duif 
en Amstelkerk) helaas verhuurd waren aan anderen. Na een heerlijk kopje koffie en de 
door Thea van Deijl verzorgde cake zijn we daarom vroeger dan anders weer naar huis 
gegaan. 
 

De voorgangers volgen doorgaans primair het leesrooster zoals dit door de Raad van 
Kerken in Nederland wordt aangereikt. Meestal wordt dan gekozen voor lezingen uit het 
Oecumenisch leesrooster. Maar soms wijken we daar ook bewust van af voor bijvoorbeeld 
themavieringen of -series en worden lezingen en/of aanvullende teksten gekozen uit o.a. 
apocriefe en/of aanverwante geschriften uit algemeen christelijke of ook andere tradities of 
religies. Zie ook hieronder bij “Bijzondere vieringen”.  
 

BIJZONDERE VIERINGEN 
Er waren dit jaar 2 doopvieringen (Jeroen Moerkamp op 1e Pinksterdag door voorganger 
Harris Brautigam en Elise Man op 14 september door voorganger Rob Gijbels).  

Op 1 april en op 25 augustus waren de afscheidsvieringen van Carla Blaauw Montijn en 
Gerdie van Dijk. Op 18 mei hebben we Gerard van Deijl in de Duif herdacht, zijn 
afscheidsviering was in de RK.Kerk in Oud-Sloten. 

In 2008 is het gemiddeld aantal bezoekers per viering ongeveer stabiel gebleven ten 
opzichte van voorgaande jaren.  

Ook nu bleek, dat met name de thematische vieringen zich in goede belangstelling 
mochten verheugen. Zo onder andere de zomerserie, die dit jaar een 7-tal vieringen betrof 
rondom het centrale thema: Chatten met God; “Samen met de eeuwige in een 
smeltkroes”. Tijdens deze zondagen stonden de thema’s: meegaan, mededelen, 
medevreugde, mededogen, meewerken, meeleven en medelijden centraal. Dit gevoed 
door de gedachte dat ieder van ons geïnspireerd wordt - soms gevoed door meerdere 
godsdiensten en/of stromingen – maar tegelijk óók weer inspiratie uitdeelt. In deze 
smeltkroes komen allerlei vragen terecht, die we ook aan God hebben, samen met de 
antwoorden die vanuit onze geschiedenissen tot ons komen. In die smeltkroes worden de 
vragen wat uitgezuiverd. 
 
De Adventserie werd een serie van 4 vieringen rondom het thema ”Menswording”. Er 
waren 4 subthema’s uitgewerkt: “vanuit de diepte van je eigen bestaan”, “Yes – I can?!”, 
“Verwarring”  en “Tot rust komen”. De Kerstnachtviering tenslotte rondde deze serie af met 
als slotthema ”Een schitterend bestaan”. De Kerstnachtviering werd evenals vorig jaar 
goed bezocht. Het Groot Duifkoor onder leiding van Henk Kemper en op vleugel begeleid 
door Irina Antonova zorgde voor de muzikale ondersteuning. 
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De Kinderkerstviering – gehouden aan het begin van de avond voor Kerstmis - trok dit jaar 
een overweldigende belangstelling – ruim 2,5 keer zoveel als vorig jaar! Er kwamen bijna 
250 kinderen, plus nog eens ca. 100 ouders, familieleden etc. Deze viering kwam opnieuw 
tot stand in nauwe samenwerking met Francine Plaisier van Verhalenfabriek. Zij vertelde 
het kerstverhaal. Er was ook weer een kerstwensboom. De Kinderkerstviering werd 
muzikaal begeleid door Irina Antonova.  

 

KINDERNEVENDIENSTEN 
 
Ook dit seizoen hebben we elke eerste zondag van de maand aan het begin van de 
viering een korte lezing of verhaal voor de kinderen gehouden. We proberen met de 
kinderlezing en –activiteiten altijd zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de viering ‘voor 
de grote mensen’. Het verhaal bestemd voor de kinderen wordt (deels) in de kerkdienst 
voorgelezen. Daarna gaan de kinderen samen in ’t Hemeltje met elkaar nog verder door 
op dit verhaal en maken er bv. een tekening bij.  

Het aantal kinderen dat hieraan deelneemt is afgelopen jaar teruggelopen. Een aantal 
oudere kinderen heeft afscheid genomen of komt minder regelmatig en de aanwas van 
nieuwe jonge kinderen was gering. Het bestuur heeft zich voorgenomen eerste helft 2009 
te gaan bezien hoe we hier een nieuwe draai aan kunnen geven.  

De activiteiten rond de kindernevendiensten werden in 2008 gecoördineerd door Freek 
van der Marck. 
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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 Zondagsschool 
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 
De website van De Duif bleek ook dit jaar een belangrijk communicatiemiddel. De teksten 
van de zondagse viering zijn in de regel binnen enkele uren na afloop van de viering via 
de site beschikbaar. Daarnaast is het ook een medium om actuele nieuwsberichten te 
publiceren. Hieronder allereerst inzicht in de bezoekersaantallen per maand en daaronder 
de groei van de bezoekersaantallen van de afgelopen jaren: 
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De site trekt de meeste bezoekers op maandag (16%), zaterdag het geringste aantal 
(11%). Gemiddeld komen de meeste bezoekers tussen 12:00 -12:59 uur.  
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HGL / HET GROENE LICHT 

De reactie van HGL heeft in 2009 tien 10 edities van het periodiek HGL/Het Groene Licht 
doen verschijnen. De eerder ingezette kwaliteitsverbetering is voortgezet. Er is veel kopij 
verschenen van o.a.: Alet Aalders, Harris Brautigam, Hedwig Buren, Hans Ernens 
(voorpagina-artikel), Henk Kemper, Catrinus Mak, Freek van der Marck, Hortense Gijs, 
Herman Rikken en Diana Vernooij. In de rubriek “de 7 vragen” werden Cor Henneman, 
Sem van de Pol en Hans Schuurman nader voorgesteld.   

Het redactieteam bestaat uit: Hortense Ghijs, Angela van der Marck, Dorien Gransjean-
Eldering en Hans Ernens. Freek van der Marck en Fred Vos verzorgen samen de 
vormgeving. Voor een jaarabonnement op HGL voor postabonnees wordt een bijdrage 
van 15 Euro gevraagd. 

 
CONCERTEN 

In 2008 werd de serie van lunchconcerten voortgezet. We willen het prachtige gebouw met 
haar fraaie akoestiek graag voor een grotere groep mensen beschikbaar stellen.   

De coördinatie van de lunchconcerten is in handen van Sem van de Pol, die hiertoe nauwe 
contacten onderhoudt met tal van artiesten en muziekgroepen, koren enz. Bij nieuwe 
contacten wordt soms een auditie gehouden (beoordeling Rui Suprihadi, Sem van de Pol en 
Irina Antonova). De meeste musici komen graag terug voor een vervolg-concert. In 2008 
waren o.a. te gast: onze “eigen” pianiste Irina Antonova met Bas Hafkenscheid viool, 

,  <- Irina     Kamilla  ->  

het Aad Hoc-koor (2x), Kamilla Isanbaeva (piano), de Amsterdamse Cantorij en tijdens het 
Open Monumentenweekend in september was opnieuw het grote Philharmonisch koor 
Hagacantare onder leiding van René Verhoeff te gast.  
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Waarschijnlijk zullen we in 2009 switchen naar de 3e zondag van de maand; die zondag 
organiseert Stadsherstel namelijk altijd een open-middag en is er dus minder tijdsdruk. 

INTERNE ORGANISATIE   

 
FACILITEITEN 

De Duif profileert zich graag als een gastvrije gemeenschap. Zo proberen we de vieringen 
laagdrempelig en daarmee goed toegankelijk te maken. Maar ook de zorg om de viering 
heen (voor en achter de schermen) heeft zich van haar beste kanten laten zien. De 
zondagse duifbezoekers  laten zich naast een kopje koffie en/of thee wekelijks verrassen 
door “The Pigeons Pie & Pastry club”, die in wisseldienst de homebaked koek, taart of 
cake verzorgt. Deze verkoop brengt extra penningen op. De koffie- en cakeopbrengst 
bedroeg € 2.113,78 (tov. vorig jaar € 1.552,92  en in 2006 was dit: € 1241,34). Een mooie 
score ! 
 

                                                                                
Op de Nieuwjaarsreceptie komt de familie Visser traditiegetrouw met schalen vol met  de 
befaamde “wieltjes van Ton“, van het Seidermaal maakten enige tientallen deelnemers 
(Witte Donderdag) gebruik, tijdens de Open Monumentendagen werden stapels broodjes 
en vele heerlijke taarten gemaakt en de bezoekers van de Kerstnachtviering konden 
nagenieten van een glaasje wijn en wat kerstbrood.  
Voorts werd aan giften € 515 ontvangen door o.a. de verkoop van (oude) paaskaarsen, 
verhuur borden en kregen we bijvoorbeeld een donatie om een nieuwe stofzuiger voor ’t 
Hemeltje te kopen!  
  
Hortense Ghijs is contactpersoon voor Stadsherstel. Zij hoort wanneer de kerk verhuurd is 
en wij in dat geval moeten uitwijken naar de Amstelkerk. Stadsherstel stuurt maandelijks 
het rooster door van alle verhuur. Hortense voert tevens het sleutelbeheer.  
 
Onze vleugel is dit jaar 29 x verhuurd en dat leverde bij elkaar € 1.595 op (in 2007 was dit 
€ 1.200) , 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 aan zieken en als gelukwens bij geboorte, jubilea etc. en 
tot slot een verjaarsdagkaart (jarigen onder de 18 jaar of boven de 80). De verkoop van 
kaarten en foto’s bracht op €  326 (in 2007: € 278 en in 2006: € 166). Een mooie stijging 
van baten! 
Hier past ook een woord van erkentelijkheid en oprechte dank voor al diegenen die 
hieraan bijgedragen hebben !  
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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 regulier tot het secretariaat horen. Het 
secretariaat brengt periodiek een up-to-date lijst uit met adresgegevens van 
aangeslotenen. In 2008 is het aantal aangeslotenen stabiel gebleven; 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. 

  

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. Voor het 
boekjaar 2008 waren dat Bert van der Meer en Ton Visser. 

Op de VA/Vergadering van Aangeslotenen op 19 april 2009 zal de penningmeester de 
financiële situatie verder toelichten. (separaat verslag)  

Voor 2009 houden we rekening met een tekort. Aan de uitgavenkant valt er nauwelijks te 
bezuinigen; vooral de huur vormt hier een grote post. Het blijft vooral aan de inkomsten-
kant zoeken naar mogelijkheden om de reserves weer op niveau te brengen en te houden. 
Daarbij is het van belang dat we als gemeenschap mensen blijven trekken èn dat we 
mensen dusdanig interesseren dat ze bereid zijn De Duif structureel te steunen met een 
financiële bijdrage. In 2008 hebben nog 2 Duiven zich bereid verklaard om gedurende 5 
jaar via een notariële acte (fiscaal vriendelijk!) te doneren.  
We starten in 2009 een actie om iedereen te attenderen op de mogelijkheid van legaten 
en dergelijke.  
 

Tot slot: begin 2008 is tijdens de zg. “grote verkiezingsdag” als nieuw doel van de 
maandelijkse extra collecte een project uitgekozen voor de Stichting Handreiking over 
oceanen, een project in Brazilië. De opbrengst hiervoor bedroeg € 812,80 tot en met 
december 2008. 
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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 heeft 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 ad-hoc vertegenwoordigd geweest. We zoeken nog naar een structurele afvaardiging. 

Via de RvK Amsterdam is De Duif tevens betrokken bij de Raad van Kerken Nederland. Deze 
bestond 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. 

DE VLEUGEL ANTWERPEN 
Al een 10-tal jaren onderhouden we goede banden met de basisgemeente De Vleugel in 
Antwerpen. Vanwege drukke wederzijdse agenda’s bleef het contact dit jaar enigszins 
beperkt. 

In 2009 geven we –mede vanuit jubileumoptiek – hier nieuwe invulling aan.  

De Vleugel is sinds twee jaar gevestigd in de Sint Annakerk aan de Goedendagstraat in 
Antwerpen/Borgerhout. Zie ook hun webstek: www.devleugel.be 
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WEBAM         

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 hebben gedurende vele jaren de liturgische, pastorale en 
sociale activiteiten van de parochie La Merced ondersteund.  

De mensen daar zijn arm, maar hun inzet is bewonderenswaardig. 
Wij steunen hen graag. Ook in 2008 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. In het najaar 2008 heeft 
het bestuur van de Webam besloten haar activiteiten te gaan beëindigen. De maandelijkse 
bijdragen zijn gestopt.  

 

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.  

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 nog ca. 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 op ad-hoc basis vertegenwoordigd 
geweest. We zoeken nog naar een structurele afvaardiging. 

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 
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WIE IS WIE – 2008 EN 2009 - ACTIVITEITEN 

BESTUUR 

SAMENSTELLING IN 2008: 
Hedwig Buren   Voorzitter 
Freek van der Marck Penningmeester 
Rob Gijbels  Secretaris 
Ineke Pruissen  Coörd. liturgie 
Henk Kemper Algemene zaken  
Hans Ernens Public relations en concerten 
Hortense Ghijs Coörd. facilitaire zaken 
 
SAMENSTELLING IN 2009: 
Hedwig Buren   Voorzitter 
Ineke Pruissen Penningmeester 
Nog vacant  * Secretaris 
Nog vacant * Coörd. liturgie 
Hans Ernens Public relations en concerten 
Hortense Ghijs Coörd. facilitaire zaken 
Henk Kemper Algemene zaken 
 
* voordracht voor nieuwe bestuurskandidaten zal op de Vergadering van Aangeslotenen 
op zondag 19 april 2009 plaatsvinden. 
 
VOORGANGERSTEAM:  
 
2008: Alet Aalders ● Harris Brautigam ● Maruja Bredie ●Frans Gerritsma ● Rob Gijbels ● 
Henk Kemper ● Helma Schenkeveld ● Marina Slot ● Diana Vernooij ●   
 
2009: Harris Brautigam ● Maruja Bredie ●Frans Gerritsma ● Rob Gijbels ● Henk Kemper 
● Helma Schenkeveld ● Marina Slot ● Diana Vernooij ●   
 

FUNCTIONARISSEN WERKGROEPEN EN DIENSTEN IN 2009: 
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 Diaconie 
�Vacant Vertegenwoordiging BBN + Raad van Kerken Amsterdam  
Fred Vos Grafische vormgeving publicaties 
Sem van de Pol/Hans Ernens Concertcoördinatie 
                                                    

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

REDACTIETEAM  WEBSITE 

Rob Gijbels ● Fred Vos 
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WEKELIJKSE ACTIVITEITEN 
Elke zondag viering van schrift en tafel van 10:30 tot plm. 11:30 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 

Prinsengracht 756 te Amsterdam – centrum. 

Postadres:  Utrechtsedwarsstraat 7   -  1017 WB  Amsterdam 

t. 020 4220380  e. deduif@xs4all.nl   website:   www.deduif.nu 
Gironummer: 49 80 620  tnv. Stichting De Duif 
April 2009  


