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Op verhaal komen 
Ook dit jaar verzorgt De Duif-
gemeenschap tijdens de zomerperiode in  
juli- augustus elke zondag  een viering 
van schrift en tafel. Deze 
zomerdiensten kennen een speciaal 

karakter en een speciaal thema. Het overkoepelende 
thema dit jaar is “Op verhaal komen”. 

 

Voor diegenen die niet op reis gaan of al met vakantie zijn 
geweest of later in het jaar gaan, is het genieten dit jaar van 
de nieuwe zomerserie met als thema 'Op verhaal komen'. 

Van 11 juli t/m 22 augustus nemen de voorgangers van 
de Duif je mee op reis naar bijzondere mensen zoals 
Franciscus van Assisi, de profeet Daniël en naar bijzondere 
landen als Zuid-Afrika en Noorwegen. 
Het koor is met vakantie, daarom worden de verhalen op een 
andere manier met muziek ondersteund. Iets minder zelf 
zingen dus maar wel is er de spanning van meegevoerd 
worden in vreemde werelden, andere gedachtestromen en de 
klanken van andere culturen en religieuze tradities. 
De Duif blijft aantrekkelijk, ook in de zomer, en iedereen is 
welkom in ons huis van God en mensen. Bedenk eens of je 
iemand door middel van deze serie wil laten kennismaken 
met onze Duif, een geestelijk juweel ofwel de parel van 
Amsterdam. Want er kunnen altijd meer mensen bij... 

11 juli – Maruja Bredie  
Op reis met Boeddha, we denken daarbij aan exotische 
kleuren, wierook en vooral veel liefde, is dat terecht? Wat 
heb je nodig om "op reis" te gaan? 

18 juli – Frans Gerritsma 
Franciscus van Assisi, de man van niets. 

25 juli – Marina Slot  
De Noorse godenverhalen en hun klank, een wereld van goden 
en godinnen, trollen en vreemde boswezens, op zoek naar 
een andere wereld en haar waarde. 

1 augustus – Diana Vernooij 
Op vakantie op de Balkan of op (je eigen) Balconière: je 
neemt je unieke zelf altijd met je mee. Overal kun je aan je-
zelf of anderen gedachteloos voorbijgaan, overal kun je aan-
dachtig aanwezig zijn: want waar je ook gaat, dáár ben je. 

8 augustus – Jan Andreae en  
gastvoorganger Anja Meulenbelt  
Moslims over de gehele wereld gaan na deze zondag hun 
vastenmaand in, de Ramadan. Wat kunnen de twee grote 
religies, christendom en islam, van elkaar leren, hoe kunnen 
ze elkaar aanvullen en elkaar binden en boeien. 

15 augustus – Catrinus Mak en 
gastvoorganger Sander Bloemendal 
De ongekende kracht van dromen aan de hand van de 
actualiteit van de visioenen van de profeet Daniël.  

22 augustus - Helma Schenkeveld  
Een verhaal over Karos en Kambro in Zuid-Afrika.  
Een verhaal over een deken van hoop, een kern van liefde, de 
inspiratie om te bouwen aan een nieuwe gemeenschap.  
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De Duif: voor en door 
bevlogen mensen 

De Duif te Amsterdam is een kleine 
oecumenische gemeenschap, geworteld in 
de christelijke traditie. 
De geloofsgemeenschap zocht naar een 
bredere inspiratie sinds in 1974 zijn 
parochiekerk door de kerkelijke leiders 

werd gesloten. De parochianen namen met de sluiting geen 
genoegen, eigenden zich ‘hun’ kerkgebouw weer toe en 
hielden er vanaf dat moment vieringen met een ruimere 
religieuze horizon. De gemeenschap wordt bij toerbeurt 
geleid door de acht tot tien jaarlijks uit de gemeenschap 
gekozen voorgangers, mannen en vrouwen, bevlogen mensen 
die midden in de samenleving staan.  
De Duifgemeenschap komt elke zondagochtend om 10:30 uur 
bijeen voor een viering van schrift en tafel waarin iedereen 
welkom is. In deze vorm van ‘samen kerk-zijn’ is volop ruimte 
voor vernieuwende liturgie, die zoekend gelovigen van 
verschillende richtingen aanspreekt. 
Informatie over de oecumenische basisgemeente de Duif, zijn 
activiteiten, de vieringen, overwegingen en dergelijke, vind 
je op www.deduif.nu  
 

 

Maruja Bredie  
Ik reis zelf dagelijks, is het niet in mijn werk als kinder-
fysiotherapeut in een ziekenhuis met mijn patiëntjes dan 
is het wel als godsdienstwetenschapper op zoek naar ant-
woorden op levensvragen die ons als mens bezighouden.  

Frans Gerritsma 
Was geestelijk verzorger in gevangenis en ziekenhuis. 
Studeerde spiritualiteit. Geeft cursussen over spiritualiteit 
en mystiek en houdt zich bezig met meditatief schilderen. 
 

Marina Slot 
Hoofd Wonen bij Woningcorporatie ZVH in Zaandam, na 
een carrière in de top van de politie, als leidinggevende 
bij openbaar vervoer en in de trainingswereld. 
 

Diana Vernooij 
Veranderingsprocessen faciliteren en begeleiden opdat 
mensen en organisaties tot bloei komen als manager bij de 
Maatschappelijke Opvang en eerder bij retraitecentrum De 
Tiltenberg, de gemeente Amsterdam en kleine bedrijven. 

Jan Andreae  
Veranderkundige en autoriteit op het gebied van het ver-
binden van persoonlijk en maatschappelijk leiderschap. 
Werkt nationaal en internationaal met empowerment, 
leiderschap, veranderstrategieën en conflicthantering. 

Anja Meulenbelt 
Volgde de sociale academie en studeerde andragologie aan 
de Universiteit van Amsterdam. Was docente hulpver-
lening. Is publicist, vredesactivist, politica en lid van de 
Eerste Kamer voor de SP. Werkzaam in Balkanlanden en 
betrokken bij de Palestijnse zaak. 

Catrinus Mak 
Socioloog, bedrijfskundige en alternatief therapeut. Werkt  
als wijkcoördinator bij stadsdeel Amsterdam Nieuw west; 
brengt nieuw leven in verloederde wijk. Gefascineerd door 
wat voor de Eeuwige mogelijk is en de kracht van de Geest. 

Sander Bloemendal 
Volgde opleidingen tot Postural Integration Therapeut, 
Neo-Reichiaans lichaamswerker, Psychodrama en 
Lichaamsgerichte Supervisie en Organic Coach. Werkt in 
Zuid-Limburg met de Omgangskundepraktijk, onderwijs in 
bewustzijnsontwikkeling voor volwassenen en senioren.  

Helma Schenkeveld  
Waarde creëren voor de stad Amsterdam, dat is mijn doel 
als finacieel strategisch adviseur en hiervoor als manager 
van de gemeente Amsterdam. Daarnaast heb ik een grote 
liefde voor Zuid-Afrika. 





