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VOORWOORD 

 
 
Terugkijkend op 2012, wat we nu eenmaal doen met een jaarverslag, is het een bewogen jaar 
geweest. Een jaar met zware, emotionele gebeurtenissen. Het afscheid van Goos Verboom, 
weliswaar niet vanuit De Duif, maar wel iemand die jaren koorlid en voorganger is geweest. Het 
afscheid van Hedwig Buren, die tot in januari van 2012 onze voorzitter is geweest, gedurende vier 
jaar, en jaren in het koor heeft gezongen, viel ons ook zeer zwaar. En nog steeds missen we deze 
kleurrijke mensen. Laten we ze laten voortleven in ons hart en ze ‘levend’ houden door over ze te 
blijven praten. 
 
Heel blij zijn we met de geboorte van Maria, de dochter van Irina Antonova en Iwan Ursu, zusje 
van Christina. Het trouwen van Machiel en Marc was ook weer een echte Duif-viering. 
 
Zoals jullie vast wel hebben opgemerkt, mogen we heel blij zijn met de uitbreiding van het aantal 
koorleden. Soms zijn de mannen in de meerderheid en moeten ze wat dimmen in volume, omdat 
ze met hun krachtige stemmen de vrouwenstemmen kunnen overheersen. Gelukkig hebben we 
een, nog steeds bevlogen, dirigent die de balans van de stemmen in volume scherp in de gaten 
houdt. Vanuit de kerk valt dat niet op, maar er worden wat blikken gewisseld! Wel op een positieve 
manier natuurlijk, anders zou het koor niet zo in aantal gegroeid zijn. 
 
Mooi initiatief is de werkgroep werkzoekenden. Daarover wordt verderop in dit jaarverslag geschreven. 
 
Onze Ineke en Helma gaan dan toch echt in Frankrijk wonen. Al zullen we ze beiden frequent 
kunnen zien en spreken. Ze kunnen, blijkbaar, toch ook niet zonder ons! En wij zijn daar wel blij 
mee. We hebben genoeg te bieden. 
 
De voorgangers hebben zich kwetsbaar willen opstellen door zich te verdiepen in bijbel- en vaak 
ook andere teksten. Er zijn themavieringen voorbereid waardoor wij als kerkgangers verrast 
kunnen worden, doordat er vanuit diverse invalshoeken over een thema ingezoomd werd. Ook de 
andere vieringen waren zeer de moeite waard! 
 
Voor de functie van secretaris van het bestuur van Stichting De Duif, hebben we Marc van de 
Giessen bereid gevonden. Menigeen weet of heeft zelf ervaren dat de rol van secretaris meer tijd 
vraagt dan je zou denken. Maar er zijn meer rollen waar een hoop vrije tijd in gaat zitten. Denk aan 
het begeleiden van het koor op de vleugel en het dirigeren en inspireren van het koor. De 
broodnodige koffie en thee met vaak homemade gebakken lekkers. Het Groene Licht, het 
onderhouden van onze website www.deduif.nu, onze Twitter-account, onze Facebook-pagina, het 
verzorgen van de flyers, het op orde houden van de financiën, het maken van het inricht- en 
sluitrooster en ga zo maar door. 
 
We vormen een actieve groep mensen, die met en voor elkaar zich inzetten om het verhaal van 
Jezus van Nazareth handen en voeten te geven in het leven van alledag. Wel met een open mind 
om te kunnen zien en ervaren dat er veel goeds is dat we mogen delen. We kijken om ons heen 
om te kunnen leren van andere religies en overtuigingen. De kracht van liefde is groot, groter dan 
ons hart, en maakt dat we elkaar kunnen dragen als dat nodig is. We kunnen terug kijken op een 
jaar vol liefde. 

  Yvon van der Meer, voorzitter 
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DOOP/TROUW/ROUW 

 

Geboren   
Maria Ursu       28 april 2012 
Dochter van Irinina Antonova en Ivan Ursu 
En zusje van Christina 
 

Overleden 
Goos Verboom     22 april 2012 te Hoorn 
Voormalig voorganger en koorlid van De Duif en echtgenoot van Wim Rombouts. 
Een drukbezochte viering over zijn bewogen leven vond plaats in de Oosterkerk te Hoorn, waarbij 
het koor van De Duif heeft gezongen en Goos is begraven op het kerkhof van de kerk van Zwaag. 
Voorganger: Marina Slot 
 
Hedwig Buren      30 oktober 2012 
Voorzitter van het bestuur van De Duif, koorlid en koorsoliste, echtgenote van Thom Moerkamp en 
moeder van Brechtje, Wessel en Jelte. 
Onder grote belangstelling is er voor Hedwig een afscheidsbijeenkomst geweest in De Duif, waarin 
velen herinneringen hebben opgehaald aan haar (kleur)rijke leven.  
 

Getrouwd 
Marc van de Giessen en Machiel Pouw  17 maart 2012 
In een ontroerende trouwviering hebben Marc en Machiel elkaar op hun eigen wijze trouw beloofd. 
Voorgangers: Marina Slot en Selma de Vries. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
“ 

” 
 



 3 

VOORGANGERS 

 

Gekozen voorgangers 
Bij de verkiezingen voor het jaar 2012 zijn op 5 februari 2012 zeven voorgangers gekozen voor de 
periode van 1 maart 2012 tot 1 maart 2013. n alfabetische volgorde zijn dit: 
 

    
 Jan Andreae  Hans Ernens  Henk Kemper  Catrinus Mak  
 

    
 Bert van der Meer Helma Schenkeveld  Marina Slot  Diana Vernooij 

 
We zijn wederom blij met ‘vers bloed’ onder de voorgangers in de persoon van Hans Ernens.  
Hans heeft in 2011 een aantal malen aan het gastvoorgangerschap mogen ruiken en dat smaakte 
duidelijk naar meer! Maar ook Henk Kemper bleek bereid zich als ‘herintreder’ opnieuw kandidaat 
te stellen. Een ‘oude rot in het vak’ die zich weer graag liet verleiden om als vaste voorganger 
enkele vieringen te verzorgen. De 6 gekozen voorgangers uit 2011 bleken allen graag bereid zich 
opnieuw verkiesbaar te stellen, waardoor de ‘voorgangerspool’ voor dit jaar uit 8 voorgangers 
bestond. 
 

Gastvoorgangers 
Het voorbije jaar kende 54 vieringen. Voor het overgrote deel zijn deze onder de gekozen 
voorgangers verdeeld. Met 8 vaste gekozen voorgangers beschikbaar was de druk op het rooster 
gelukkig weer wat minder zwaar dan in voorgaande jaren. Toch is ook in 2012 enkele malen 
dankbaar gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘tweede kring’ van voorgangers. Harris Brautigam, 
Frans Gerritsma en Maruja Bredie zijn ervaren voorgangers die zich in het verleden jaren lang voor 
De Duif hebben ingezet als gekozen voorganger. 
 
Daarnaast is een enkele keer een gastvoorganger van buiten De Duif uitgenodigd om voor te gaan 
tijdens een Duif-viering. In het afgelopen voorgangersjaar zijn de volgende personen 
gastvoorganger geweest: 

 Johan van Breukelen    (12 februari) 

 Frans Gerritsma    (17 juni) 

 Harris Brautigam     (19 augustus en 6 januari 2013) 

 Ceylan Weber     (16 september) 

 Yvon van der Meer     (11 november) 

 Marc van de Giessen    (30 december) 

 Maruja Bredie     (3 februari 2013) 
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VOEDSELBANK 2012 

 
In 2012 werd er door Yvonne van der Velde het jaardoel de Voedselbank voorgedragen. Dit werd 
met meerderheid gekozen. Elke tweede zondag van de maand was er een tweede collecte voor de 
Voedselbank. 
De Voedselbank heeft als doel direct voedselhulp te bieden aan mensen in armoede, het 
verminderen van het sociaal isolement en bijdragen aan de zelfredzaamheid van mensen die 
onder de armoedegrens leven. Er zijn ruim 400 vrijwilligers actief om dit te kunnen bereiken. Ook 
werd er bij het feest van Sint Maarten een voedselcollecte gehouden. De kerk stond vol met 
gevulde gele tassen.  
We kijken terug op een geslaagd jaardoel. 
 

 
11 November: St. Maarten. Duiven en buurtgenoten brengen gevulde tassen voor de Voedselbank 
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VIERINGEN IN 2012 

 

De vieringen 
Er zijn 54 vieringen gehouden, waarvan 4 in de Amstelkerk. In dit aantal zijn naast de wekelijkse 
vieringen op zondag de volgende diensten meegeteld: Seideravond, Goede Vrijdag en Kerstnacht. 
 
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 regelmatig wijken voorgangers daar ook bewust van af voor bijvoorbeeld 
themavieringen of -series. Er worden dan lezingen en/of aanvullende teksten gekozen uit onder 
andere apocriefe en/of aanverwante geschriften uit algemeen christelijke of ook andere tradities of 
religies. 
 

Bijzondere vieringen 
Driemaal is er in 2012 gedurende een periode van meerdere vieringen achtereen invulling 
gegeven aan een thema. Onderstaand brengen wij nog eenmaal de thema’s in herinnering, zoals 
ze verwoord werden op de verschillende flyers. 
 

Kindernevendiensten 
Net als vorig jaar is ervoor gekozen om een vijftal grotere kindervieringen te organiseren. Om een 
mooie spreiding door het jaar te realiseren is gekozen voor: 

 1 april: Palmpasen 

 24 juni: Sint Jan 

 11 november: Sint Maarten 

 24 december: Kerst 
 
De eerste drie vieringen werden redelijk bezocht en enthousiast ontvangen door de kinderen. De 
kinderkerstviering – gehouden aan het begin van de avond voor Kerstmis – trekt inmiddels jaarlijks 
een overweldigend aantal mensen. De kerk zat werkelijk helemaal vol met ruim 200 kinderen en 
even zoveel ouders/opa’s/oma’s/begeleiders. Inmiddels traditie is de nauwe samenwerking met 
Francine Plaisier van de Verhalenfabriek. Zij vertelde op geheel eigen wijze het kerstverhaal. 
 
Na het succes van vorig jaar was ook dit jaar weer het kinderkoor present. Enthousiast hebben 
zich weer 17 kinderen aangemeld, vooral ook van buiten onze Duifgemeenschap, om de 
kinderkerstviering muzikaal te ondersteunen. Bert van der Meer ontpopte zich als dirigent en 
pianist tijdens de repetities. 
 

Themaseries 
De goede gewoonte in De Duif is dat we drie vaste themaseries hebben rond vastentijd en Pasen, 
in de zomermaanden en met de advent en Kerstmis.  
 

 Vastentijd en Pasen 
“De dood overwinnen en het leven aannemen”. Wat begint, kent ook een einde. De weken 
vooraf aan Pasen heten traditioneel de lijdenstijd. We beseffen dat lijden en dood niet vallen te 
ontkennen, in niemands leven. In deze zondagen vooraf aan Pasen oefenen we ons 
aannemend hart. Niet het slachtofferschap en de dood vereren we, maar in ieder stadium van 
verlies nemen we het leven aan en overwinnen zo de dood. De 40-dagentijd bevatte 6 
zondagen, Seideravond, Goede Vrijdag en Pasen. 

 Zomerserie 
“Aandacht voor wat er is in de rijkdom van de zomer”. De zomer nodigt ons uit ons leven rijk te 
leven. De rijkdom van rijpe vruchten, warmte, lange dagen, zwemmen in open water en 
vakantie brengen ons moeiteloos dichter bij onszelf en bij elkaar. Acht zondagen van 22 juli tot 
en met 9 september wijdden we aan dit zomerse thema. 

 Advent en Kerstmis 
“Ruimte”: Onze levens zijn druk en vol, agenda's puilen uit, zelfs kinderen en gepensioneerden 
kennen een overvloed aan activiteiten. Ruimte is kennelijk een lastig thema voor ons, leegte 
misschien beangstigend. Maar ruimte en leegte zijn nodig om iets nieuws te kunnen laten 
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ontstaan. Vier adventszondagen waren de thema’s gevuld met “Ruimte” en eindigden met 
“Kom, we maken ruimte voor je” in een overvolle kerk met de kinderkerst en met “Leven zoals 
je nog nooit geleefd hebt” in een volle kerk in de kerstnacht.  

 

Andere themavieringen in 2012 
12 februari  ----------- Over de naderende dood – Jan Andreae met Johan van Breukelen 
26 februari  ----------- Het hart ontwaakt – Diana Vernooij met Barbara Wessel, zangeres en  
  Jasper Merle, singer-songwriter 
29 april  --------------- Dhamma in de kerk, Jan Andreae met Jotika Hermsen, Vipassanalerares 
6 mei  ----------------- Een andere keuze, Koreaanse muziek - Diana Vernooij met Margriet  

van Reisen, mezzosopraan 
16 september  ------- Met hand, tong en hart geloven – intrareligieuze viering op Vredeszondag - 

Diana Vernooij met Ceylan Weber 
7 oktober  ------------- Wat hebben we te leren van verlies – Jan Andreae met Conny Musch  

en Regilio Sedoc 
21 oktober  ----------- gospelviering over Leiderschap – Bert van der Meer en een  

gelegenheidsgospelkoor 
28 oktober  ----------- Stilteviering in het kader van de 2e landelijke Dag van de Stilte – Diana  

Vernooij 
25 november  -------- Vertrouwen tot in lengte van dagen – Jan Andreae met Domenica  

Ghidei Biidu. 
 

Vredesvluchten 
In 2012 hebben we ons betrokken op de Vredesvluchten, een initiatief van Pax Christi voor 
kerkelijke gemeenschappen in Nederland. Drie keer per jaar gaan we een Duifje uitreiken aan een 
persoon of een groep die zich inzet voor vrede. Catrinus Mak reikte op 9 december de eerste keer 
het Duifje uit aan Harro Hoogerwerf, die voortrekker is van het interreligieuze Vredesberaad in 
Slotervaart.  
 

Voorgangersvergaderingen 
Op 21 januari, 2 juni en 15 september hebben we 3 vergaderingen gehouden met de voorgangers 
samen en op 17 november hebben we een gezamenlijke dag met het bestuur gehouden. De 
bijeenkomsten van de voorgangers zijn hele dagen, op zaterdag, en gepland om de grote series 
van het jaar te kunnen voorbereiden. We startten altijd met een meditatie om daarna persoonlijk uit 
te wisselen wat ons bezighoudt. Meestal leidde dat tot een mooie brainstorm over het thema van 
de nieuwe serie. Daarna lunchten we lekker en vergaderden we de rest van de middag.  
 
 
 

PUBLIC RELATIONS EN PROMOTIE  
 

PR-groep 
Fred Vos, Carolien Maris, Hans Ernens, Rui Suprihadi, Rob Gijbels en Marina Slot hebben de PR 
voor De Duif en haar vieringen steeds meer en beter vormgegeven. Voor elke viering wordt een 
uitnodiging gemaakt, die naar digi-duiven wordt gestuurd, alsmede naar het eigen netwerk van de 
voorganger van die zondag. De uitnodiging komt als banner op de homepage van de website, 
dikwijls met een paar pakkende zinnen als ‘appetizer’. Ook komt de aankondiging op Facebook en 
onze Twitter-expert Nicole van Eijck twittert vanuit het Duif-account de aankondigingen en over 
gebeurtenissen in De Duif. 
 

Folders 
Voor themaseries in de tijd van Pasen, Zomer en Advent en Kerst worden prachtige folders 
gemaakt, waarvoor het voorgangerscollectief teksten aanlevert en Fred de vormgeving verzorgt. 
Bij sommige themavieringen is er gerichte PR naar bepaalde doelgroepen, met Kerst is er geflyerd 
in de buurt. En ook op de Stadslamp verschijnen bijzondere Duifdiensten, alsmede in ander media 
zoals de Echo. 
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Website 
De website van De Duif, www.deduif.nu, trekt nog altijd een groot aantal bezoekers. Vooral het 
actueel overzicht van de vieringen, de overwegingen en de concertagenda zijn populaire 
rubrieken. Iedere overweging wordt na de viering op de website geplaatst. 
Voorbereiding voor het Programma van Eisen van de vernieuwing van de website van De Duif zijn 
in het najaar van 2012 gemaakt door Fred en de PR-groep in overleg met het bestuur. In 2013 zal 
er een ingrijpende aanpassing plaatsvinden van de website. 
De webredactie werd in 2012 gevormd door Fred Vos en Rob Gijbels. 
 

Concerten 
In het afgelopen jaar zijn er een aantal lunchconcerten gehouden in de Duif. Omdat de 
Duifgemeenschap muziek en jonge musici een goed hart toedraagt, stellen wij hen in de 
gelegenheid om van 12.00 uur tot 12.45 uur op te treden. Daarmee lokken wij ook andere mensen 
naar De Duif. Soms komen bezoekers terug om een viering bij te wonen. 
De concerten worden op de website en de cultuuragenda van Stadsherstel aangekondigd. Fred 
maakt een programma voor het concert, Carolien plaatst alles op Facebook. En Yvonne van de 
Velden kondigt het concert aan bij de uittips van Radio Noord-Holland. 
 

 Januari Elena Kroon 

 Februari Duo Rinascente, Helbertine Hylkema en Lorena Mainero 

 Maart Inger van Vliet en Angélique Heemsbergen 

 April Johan Hollebeek 

 Mei Tania Sikelianou 

 Juni Bram Buitenkant 

 September Shandiz Ensemble 

 December Kerstconcert het koor van De Duif 
 
Voor het eerst heeft het koor van De Duif een eigen Kerstconcert gehouden. Bekende 
kerstliederen en minder bekende Duifliederen werden voor een groot en belangstellend publiek ten 
gehore gebracht. Koorleden introduceerden met een persoonlijk woord de te zingen liederen. 
Bezoekers werden ook uitgenodigd om onder de bezielende leiding van onze dirigent Henk 
Kemper zelf mee te doen met een vierstemmige zetting van ‘Ding dong merrily on high’. Dit geheel 
was zo succesvol, dat we hier een nieuwe Duiftraditie van gaan maken. Op 15 december 2013 zal 
het Koor van De Duif weer een Kerstconcert geven. 
 

Het Groene Licht  
De redactie van Het Groene Licht (HGL) heeft in 2012 tien edities gemaakt. Elke maand weer een 
klus om kopij te krijgen en de gebeurtenissen te beschrijven aan alle Duiven. 
Het Groene Licht heet naar het Kruis dat boven op de kerk staat en dat vele jaren geleden met 
groen neonlicht verlicht werd. Sinds heugenis is het licht niet meer aan. Het krantje met nieuws 
over De Duif, bestuur en aangeslotenen wordt met aandacht gelezen. HGL is ook digitaal 
beschikbaar via de website. 
 

Publicatie Eredienstvaardig 
De redactie van het blad Eredienstvaardig benaderde het bestuur met de vraag om een artikel 
over De Duif. Het bestuur vroeg Diana Vernooij om een artikel te schrijven dat ging over de 
geschiedenis van De Duif, maar vooral ook hoe wij nu omgaan met liturgie en gemeenschap-zijn. 
Het artikel is verschenen in Eredienstvaardig, jaargang 28, nr. 3, augustus 2012, onder de titel 
“Een huis voor en door bevlogen mensen”. 
 

Pinksterfietstocht 
Sinds enige jaren is er een traditie in ere hersteld: de Pinksterfietstocht. De fietstocht ging 
afgelopen Tweede Pinksterdag naar Amsterdam-Noord. Na afloop hebben de fietsers gedineerd 
bij een Indonesisch restaurant in Oost. 
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22 juli - 10.30 uur - zomerviering - Liefde voor alle mensen - De eerste zondag van de Ramadan.  

Met medewerking van de imam Mehmet Yürek, Mehmet Yamali, Wahid Sanouji, Oardia Elouastani en 
Oleg Fateev 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERNE ORGANISATIE 

 

Faciliteiten 
De Duif is een gastvrije gemeenschap. Veel mensen dragen daar aan bij, zowel voor als achter de 
schermen. De Duifbezoekers op zondag laten zich naast een kopje koffie of thee wekelijks 
verrassen door "The Pigeons Pie & Pastry club", die in wisseldienst de thuisgebakken koek, taart 
of cake verzorgt. Deze verkoop levert extra inkomsten op. De koffie- en cakeopbrengst bedroeg in 
2012 maar liefst € 1273,50. De cateringopbrengst van het concert dat Duifkoot met Kerst ten 
gehore bracht, bedroeg € 120,-. 
De vleugel van De Duif wordt regelmatig verhuurd voor evenementen en concerten die 
georganiseerd worden door Stadsherstel. Dat heeft ons € 1045,- opgeleverd. De verkoop van de 

 “ 
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cd van het Koor van De Duif bracht € 95,- op, de foto’s van De Duif zijn verkocht als kaarten en 
brachten € 21,- in het laadje. 
Na de kerstnachtviering, die altijd om middernacht begint, konden de bezoekers genieten van 
kerstbrood en een glaasje wijn. Op de Nieuwjaarsreceptie komt de familie Visser traditiegetrouw 
met schalen vol met de befaamde "wieltjes-van-Ton". Sabine Christiaans is inmiddels ingewijd, 
doordat ze het recept heeft gekregen. Ze heeft de proeve doorstaan, want de meesterbakker van 
de wieltjes heeft het baksel goedgekeurd! Dat belooft wat voor de Nieuwjaarsreceptie van 2014.  
Hortense Ghijs voert het sleutelbeheer en staat in contact met Stadsherstel ingeval we op zondag 
en/of woensdag naar de Amstelkerk verhuizen vanwege verhuur van De Duif. 
Verder wordt binnen het facilitaire team verzorgd: produceren van het boekje voor zondag, 
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 et cetera of een verjaardagskaart aan jarigen onder de 18 jaar of boven de 80. 
 

Secretariaat 
De secretaris regelt de administratieve zaken met betrekking tot vergaderingen van aangeslotenen 
en het bestuur, behandelt de ingekomen en uitgaande mail/ post, en verzorgt verder alle overige 
zaken die regulier tot het secretariaat horen. De secretaris beheert de adreslijst van aangeslotenen 
en verstuurt bij veel wijzigingen een bijgewerkte versie. Een actuele lijst is altijd opvraagbaar bij het 
secretariaat. Notulen van Bestuursvergaderingen en/of Vergaderingen van Aangeslotenen zijn 
eveneens altijd opvraagbaar. 
Geregeld wordt ons de vraag gesteld of De Duif een verbonds- of huwelijksviering kan verzorgen. 
De Duif neemt deze vraag altijd serieus. Wel wordt er van de betreffende mensen gevraagd om 
een aantal keren vieringen bij te wonen, zodat zij kunnen ervaren hoe het er bij De Duif aan toe 
gaat. En de voorbereiding van de viering bij te wonen en liefst een actieve bijdrage te leveren aan 
die voorbereiding. 
 

Werkgroep Pastoraat & Diaconie 
De pastorale en diaconale zaken worden in De Duif gecoördineerd door Marina Slot samen met 
Tineke de Waard, Hortense Ghijs, Marc van de Giessen en Thea van Deijl. Dit team probeert 
zoveel mogelijk gegevens te verkrijgen als een Duif ziek is, al langere tijd niet geweest is of hulp in 
welke vorm dan ook nodig heeft. De Duif beschikt over een klein solidariteitsfonds. De werkgroep 
draagt individuele zaken voor bij de voorzitter en penningmeester. 
Dit jaar nam Ans Visser na vele jaren trouwe inzet afscheid van de werkgroep. 
 

Hartwerkers 
Er zijn verschillende werkzoekenden Duiven. In de werkgroep Pastoraat & Diaconie bleek er 
enthousiasme om als een gelegenheidsgroep samen te komen. De plek voor tips en 
aanmoediging. De groep werd ‘hartwerkers’ genoemd, omdat voldoening in banen vooral te vinden 
is in werk dat aansluit bij de drijfveren, het hart. 
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RELATIES VAN DE DUIF 
 

In 2012 werd er tijd en aandacht besteed aan De Duif en de wereld. Nieuwsgierigheid is 
onlosmakelijk onderdeel van ons gemeenschapsleven. De relatie met anderen is daarom 
belangrijk. 
 

Raad van Kerken – Amsterdam 
De Raad van Kerken is een open overleg- en communicatieplatform van christelijke kerken in 
Amsterdam. De Raad richt zijn activiteiten in het bijzonder op 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. Marc van de Giessen 
vertegenwoordigt De Duif bij de Amsterdamse Raad van Kerken. 
Via de Raad van Kerken Amsterdam is De Duif tevens betrokken bij de Raad van Kerken 
Nederland. De Raad van Kerken in Nederland is een gemeenschap van zeventien christelijke 
kerken in Nederland. Vanuit een christelijke inspiratie bevordert de Raad van Kerken de 
oecumenische dialoog en de gezamenlijke dienst aan de samenleving. 
Kijk voor meer informatie op: www.rvkamsterdam.nl en www.raadvankerken.nl  
 

Bezield verband 
Als oude kerkverbanden verdampen, ontstaan er nieuwe gemeenschappen. Sommige verbanden, 
zoals op LinkedIn of Facebook, kosten relatief weinig inspanning. Andere verbanden zoeken naar 
verdieping. Bezield verband is voorbij kerkisme en voor zoekers naar bezieling. Bert van der Meer 
en Marc van de Giessen bezochten de vergadering in Amsterdam. 
Kijk voor meer informatie op: www.bezieldverband.nl. 
 

GGD 
De Gemeentelijke Gezondheid Dienst Amsterdam geeft jaarlijks een training voor religieus leiders, 
omdat er klachten zijn van gelovigen. Het verwijt is dat pastores, pandits en imams zich verheven 
voelen, omdat zij vanuit hun geloofstraditie praten en niet de beleefde werkelijkheid van gelovigen. 
De Duif werd uitgenodigd omdat er behoefte was aan tegengeluid voor de voornamelijk migranten 
pastores. Marc van de Giessen ging op deze uitnodiging in. 
 

Werkgroep Pastoraat Binnenstad 
Bij de Werkgroep Pastoraat en Diaconie zijn naast De Duif aangesloten: de Nicolaaskerk, de Krijt-
berg (Jezuïeten), Begijnhofkapel, Papegaai (Sacramentijnen), Keizersgrachtkerk (Opus Dei), de 
kapel van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, het Drugspastoraat, en de bootzusters. Helaas werd 
vorig jaar de Open Deur gesloten, de ‘inloop’ plek van de kerken in de binnenstad. 
Doel van de Werkgroep Pastoraat Binnenstad is om gegevens uit te wisselen hoe het reilt en zeilt 
in de verschillende kerken, voor wat betreft de pastorale en diaconale zaken die er plaatsvinden. 
De Duif heeft zelf ook twee doelen met deelname aan deze werkgroep, namelijk: interesse tonen 
naar elkaar en het gesprek blijven aangaan. Hortense Ghijs en Marc van de Giessen bezoeken 
tweemaal per jaar de vergadering, die op wisselende locaties wordt gehouden. 
 

Roze Viering in Hoorn  
Sinds enkele jaren gaat het Koor van De Duif in oktober naar Hoorn om de Roze Viering te onder-
steunen. Ook dit jaar hebben Marina als gastvoorganger en het voltallige koor de viering kleur gege-
ven. In De Duif is iemands seksuele voorkeur geen onderwerp voor discussie, maar helaas is dit in 
vele kerken niet zo. Met deze viering tonen wij solidariteit met homo’s en lesbo’s die zich ongewenst 
voelen in de kerk. 
 

PENNINGMEESTER 
 

Net zoals in alle voorgaande jaren zijn de penningen weer geteld. Veel dank voor alle financiële 
bijdragen die we ook dit jaar van velen hebben mogen ontvangen. Zonder deze steun kunnen we 
onze bijzondere vieringen niet houden. 
De ontvangsten in de vorm van de donaties, giften en collecten, en de uitgaven zoals de huur van 
het gebouw De Duif moeten worden vastgelegd in de administratie. Dit is de taak van de  
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penningmeester. De administratie wordt gecontroleerd door de kascommissie. Deze wordt jaarlijks 
door de Vergadering van Aangeslotenen gekozen. Voor het boekjaar 2012 waren dat Catrinus Mak 
en Chris Eijlders. 
Zoals reeds voorzien, is ook 2012 afgesloten met een klein verlies van € 361,98. Hoewel het 
nemen van een verlies niet fijn is, heeft de stichting genoeg reserves om verliezen van deze 
omvang nog een flink aantal jaren op te kunnen vangen. Het is echter wel van belang om hierop 
alert te blijven. In de afgelopen jaren heeft het bestuur op alle terreinen waar bezuinigd kon 
worden, het mes in de uitgaven gezet. Op dat punt zijn er ondertussen geen besparingen meer 
mogelijk. Het komt er dus op neer dat de inkomsten hoger moeten worden. Voor de inkomsten zijn 
we afhankelijk van giften, periodieke donaties, rente-inkomsten over onze aandelen (in 
Stadsherstel) en staatsobligaties en de wekelijkse collecte. Deze laatste wordt altijd door twee 
mensen geteld.  
Een bijzondere vorm van periodieke donaties is de donatie per notariële akte. Door het aangaan 
van een verplichting van minimaal vijf jaar, is sprake van een win-winsituatie. Voor Duiven die een 
opgave moeten doen voor de inkomstenbelasting, kan deze gift voor 100% worden afgetrokken. Zij 
krijgen dus een deel van de betaalde gift terug, doordat zij minder belasting hoeven te betalen. 
Jammer genoeg lopen de donaties in deze vorm voor 2012 terug, omdat wederom twee akten met 
een periode van vijf jaar afgelopen zijn. 
In 2012 heeft De Duif een bijzondere donatie van € 1.000,- ontvangen van het Maria Stroot-fonds 
van de Zusters van de Voorzienigheid. Deze donatie is bedoeld om het mogelijk te maken dat het 
Koor van De Duif een nieuwe cd gaat opnemen. Door omstandigheden is dat in 2012 niet meer 
gelukt, maar het is de verwachting dat we medio 2013 een nieuwe cd uit kunnen brengen. Ook de 
verkoop zorgt weer voor meer inkomsten. 
Jaarlijks kiezen we een jaardoel waarvoor we eenmaal per maand collecteren. In 2012 was dat de 
organisatie Voedselbank Amsterdam, een doel dat geen nadere toelichting nodig heeft. Dat 
hebben de collectes ook uitgewezen, in 2012 is reeds € 1.848,21 binnengekomen. En met de 
laatste collecte in januari 2012 is het bedrag van € 2.000,- net niet gehaald. Zoveel is er de laatste 
jaren niet ontvangen in de maandelijkse collectes voor ons jaardoel. 
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Het koor van De Duif onder leiding van Henk Kemper en begeleid door Irina Antonova 

 

WIE DOET WAT – 2012 EN 2013 
 

Bestuur Samenstelling in 2012 

Yvon van der Meer Voorzitter 
Ineke Pruissen Penningmeester 
Marc van de Giessen Secretaris 
Marian van der Meer  Coördinator liturgie 
Marina Slot Public relations en concerten 
Hortense Ghijs Coördinator facilitaire zaken 
 

Bestuur Samenstelling in 2013 

Yvon van der Meer Voorzitter 
Marian van der Meer Penningmeester 
Marc van de Giessen Secretaris 
Holke Hans Boersma Vice-secretaris 
Gerrard Boot  Coördinator liturgie 
Natalie Hakhoff Koorcoördinator & liturgie 
Tineke de Waard Public relations 
Hortense Ghijs Coördinator facilitaire zaken 
 

Voorgangersteam Samenstelling in 2012 

Jan Andreae ● Hans Ernens ● Henk Kemper ● Catrinus Mak ● Bert van der Meer ● Helma 
Schenkeveld ● Marina Slot ● Diana Vernooij 
 

Voorgangersteam Samenstelling in 2013 

Jan Andreae ● Marc van de Giessen ● Bert van der Meer ● Helma Schenkeveld ● Marina Slot ● 
Diana Vernooij ● Henk Kemper 
 

Functionarissen werkgroepen en diensten in 2012 

Henk Kemper Dirigent en muzikale vormgeving 
Irina Antonova Pianiste 
Natalie Hakhoff Koorcoördinator 
Marc van de Giessen Vertegenwoordiging Raad van Kerken Amsterdam  
Fred Vos Grafische vormgeving publicaties 
Marina Slot Coördinatie concerten 
Hortense Ghijs Werkgroep Pastoraat & Diaconie 
 

Redactie Het Groene Licht 
Angela van der Marck ● Hortense Ghijs ● Hans Ernens ● Dorien Gransjean-Eldering ● Freek van 
der Marck en Fred Vos voor de grafische vormgeving. 
 

Digitale communicatie 
Fred Vos – website ● Nicole van Eijk – Twitter-account ● Carolien Maris – Facebook-account 
 

En alle overige vrijwilligers die voor en achter de schermen hun bijdrage leveren 
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De Duif is een actieve, oecumenische geloofsgemeenschap in Amsterdam-centrum. 

De Duif zingt en zoekt naar liturgische vernieuwing, herkenbaar in het leven van alledag. 

Samen vinden we inspiratie in de bijbel en andere levensbeschouwelijke teksten. 
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