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Inleveren kopij - voor 2 december
Aanvang zondagsviering 10:30uur

Agenda voorgangers
 3  nov Marina Slot
 10  nov Henk Kemper
 17  nov Hans Ernens
 24  nov Helma Schenkeveld
  1 dec Jan Andreae
 8 dec Diana Vernooij
 15 dec Bert van der Meer
 22 dec Henk Kemper
 24 dec Kinderkerstviering  17.30 uur
   Bert van der Meer
 24 dec Kerstnachtviering   24.00 uur
   Jan Andreae
 29 dec Marc van de  Giessen

Kindernevenviering
10  nov Sint Maarten

Agenda
 17 nov Bestuursvergadering
 8 dec 12.00 uur Verg.v.Aangeslotenen
   voorbereidingen Kerst periode
  
Sluitrooster & Inrichten kerk
 10 nov Harry, Sabine, Fred /Natalie
 17 nov Harry, Natalie,Gerrard/Hortense
 24 nov Harry, Carolien, Diana/Yvon
 1 dec Harry, Rade, Jos / Hortense
 8 dec Harry, Catrinus, Hortense/Tineke
 15 dec Harry, Gerrard, Natalie/Holke-Hans
Wil je a.j.b. ruilen als je niet kunt 
komen, anders komt het inruimen neer 
op altijd dezelfde schouders. 

Geboren
Dankbaar en dolgelukkig zijn wij met
de geboorte van onze dochter
VALENTINE
Jelly Martrijntje... (dit is goed ge-
schreven)
Amsterdam, 15 oktober 2013
Holke-Hans en Baudyn Boersma - Klein
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Lunchconcert
in De Duif

Concertprogramma 
15 december 12:00 uur

●   Aat Hoc Koor

    Kerstconcert

Sponsors gezocht voor de 
nieuwe Duif-website
In de laatste Vergadering van Aangeslotenen (VA) op zondag 13 oktober 
presenteerde Fred het concept van onze nieuwe website. De huidige site is in 
gebruik sinds 1995 en was dringend aan vernieuwing toe: fris, bij de tijd qua 
opmaak en techniek en door meerdere mensen tegelijk te onderhouden.

Aanleiding tot de vernieuwing is het 40-jarig bestaan in januari 2014 van 
de basisgemeente De Duif. De eerste aanzet werd begin dit jaar gegeven. 

Meningen over de huidige site en wensen waaraan de nieuwe site moet voldoen, 
werden door de PR-groep verzameld en geïnventariseerd. Dit resulteerde in de 
opdracht een site te ontwikkelen die recht doet aan de steekwoorden: fris, open, 
eigentijds, actueel, creatief, inspirerend, oorspronkelijk, verbinden, boeiend, 
uitnodigend, eerlijk, authentiek, levendig, interreligieus. Er moet tevens meer 
ruimte zijn voor beeld, foto en video. Omdat De Duif  niet zelf  de technische 
kennis in huis heeft, werden voor de uitvoering 6 professionele bedrijven bena-
derd, variërend van meerkoppige bureaus tot zelfstandig professionals. 

Wordpress Eind augustus gunde het bestuur aan Monique Kuppers van Moos-
works de opdracht en op maandag 2 september startte de feitelijke bouw in 
Wordpress. Wordpress is een beproefd programma dat door 20% van de web-
sites wordt gebruikt. Het biedt naast de modernste technieken onder andere 
standaard blogmogelijkheden, een sterke zoekfunctie en de mogelijkheid om 
een afgeschermd deel in te richten voor het publiceren van interne documenten, 
denk aan vergaderagenda’s en notulen. De website is responsive, een relatief  
nieuwe techniek, waarbij de vormgeving volledig tot zijn recht komt op pc, tablet 
en mobiele telefoon. 

Sponsoring Hoewel Moosworks een sympathiek tarief  rekent, is de investering 
voor een vrijwilligersclub als De Duif  toch substantieel. Eigenlijk hebben we 
dringend behoefte aan sponsors. Aan Duiven en vrienden van De Duif  willen 
wij een (extra) bijdrage vragen, maar zoeken nog naar een goede vorm. Er zijn 
vele mogelijkheden om ons te helpen. Bijvoorbeeld: ● Je wordt beschermengel 
vanaf  € 25,- per jaar. ● Je doneert eenmalig een bedrag naar keuze. Tegenpres-
tatie is in overleg (mede afhankelijk van het bedrag en je wensen). ● Je hebt zelf  
een idee waarmee je De Duif  kunt steunen.

Tegenprestatie Het is goed gebruik dat sponsors een kleine tegenprestatie ont-
vangen in de vorm van een attentie, korting op producten of  een privilege. Zo 
kun je ons  eenmalig sponsoren met (of  juist zonder) naamsvermelding op de 
site en andere uitingen. Bij sponsoring vanaf  €50,- krijg je – bijvoorbeeld – een 
zelfgebakken taart, bij €100,- twee van onze (in eigen beheer uitgegeven, unieke 
en niet downloadbare) cd’s. En bij €250,- en meer valt te denken aan een door 
het Duifkoor uitgevoerd concert. Maar deze laatste tegenprestatie moet nog 
besproken worden met koor en pianiste... 
De werkelijkheid is ook, dat de groep actieve Duiven al haar handen behoorlijk 
vol heeft aan alles wat erbij komt kijken om wekelijks prachtige vieringen te 
verzorgen. De PR-groep, bestaande uit Tineke de Waard, Carolien Maris en Fred 
Vos, staat daarom open voor andere suggesties. 

Help ons te blijven wie wij zijn De Duif  is een gezelschap van vrijwilligers. Wij 
hebben dus geen VIP-rooms en we kunnen je niet de Lees verder op pagina 3 ►
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  8 nov Vincent Kemper
   Hanneke de Groote
  19 nov Ans Visser
  23 nov Ton Visser
 26 nov  Inrina Antonova
  1 dec Mirjam van Goolen
  8 dec Catrinus Mak
   Sophie van Els
  12 dec Marc van de Giessen
  13 dec Hans Gildemacher
  14 dec Yvonne van der Velden
   Jelte Moerkamp

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.

Hoe word ik aangeslotene
van De Duif?
 Wie zich met de Duifgeloofsgemeenschap 

verbonden voelt, kan zich melden bij 
het bestuur met het verzoek in het register 
van Aangeslotenen te worden opgenomen. 

Aangeslotenen kunnen onder meer participe-
ren in de democratische besluitvorming en 
van hen wordt actieve deelname aan de 
basisgemeente De Duif verwacht.

Jaardoel - maandcollectes
2013 - De Regenboog Groep
Deze zet zich in voor mensen met 
sociale problemen, voor dak- en 
thuislozen, verslaafdebn en mensen met 
psychiatrische klachten.

������� ����������� Voorgangersverkiezing 2014

Nieuwe impulsen gevraagd!
In 2013 beschikte De Duif  over acht voorgangers: Marina, Helma, Marc, Jan, 
Hans, Henk, Bert en Diana. Omdat Marina als dominee een eigen gemeente 
heeft gekregen en Jan een jaar op reis zal gaan, wordt het voorgangersteam 
uitgedund tot zes personen. Dat is te weinig! 

Omdat we 52 zondagen, 3 extra feestdagen, en rouw- en trouwvieringen met 
elkaar willen volmaken, hebben we met zes voorgangers een te smalle basis. 

Zelfs met de fantastische gastvoorgangers die ons ook dit jaar weer hebben ver-
sterkt. Daarom een vraag: is het voorgaan iets voor jou? Denk je zelf  een goed 
verhaal te hebben, meld het aan anderen en zorg dat je op de lijst komt te staan. 
En kijk ook eens om je heen: wie zou jij graag willen horen?

Onzeker? Ben je niet zeker van jezelf, stap dan eens op een voorganger af  en 
vraag of  je eens mee voor kan gaan. Iedere nieuwe voorganger wordt gedurende 
het eerste jaar intensief  begeleid door de meer ervaren voorgangers. Dat bete-
kent dat hij of  zij net als een gastvoorganger steeds voor zal gaan samen met een 
ervaren voorganger. 
Ook is het mogelijk als aspirant-voorganger een jaar mee te draaien. Dan doe je 
nog niet mee aan de verkiezingen en kunnen de stapjes kleiner zijn. Op uitnodi-
ging kun je deelnemen aan de voorgangersvergadering.
Laat van je horen, meld je aan.

Het kiezen van voorgangers in De Duif
De Duif  kent al vele jaren een stelsel, waarbij eens per jaar vanuit de gehele 
gemeenschap maximaal 10 mensen worden uitgekozen om voorganger te zijn. 
De verkiezingen bestaan uit 2 delen. In de eerste ronde in januari kunnen de 
aanwezigen kandidaten voordragen. In de tweede ronde in februari bepalen zij 
wie er gekozen worden voor het nieuwe jaar als voorganger. 

Criteria In de Algemene Vergadering van 14 juni 1984 formuleerde de geloofs-
gemeenschap criteria waaraan de voorgangers van De Duif  hebben te voldoen. 
Wijziging hierop goedgekeurd in de VA van 18 maart 2001. 
De voorganger gaat voor:
* namens de Oecumenische basisgemeente ‘De Duif ’ 
* en draagt een eigen verantwoordelijkheid.
De voorganger heeft binding:
* met de Oecumenische basisgemeente ‘De Duif ’,
* respecteert anderen, 
* en is na de viering aanspreekbaar op inhoud en uitvoering van de viering.
De voorganger weet zich verbonden:
* met de joods-christelijke traditie en 
* vindt mogelijk inspiratie in andere religieuze tradities.
De voorganger bereidt de viering voor:
* in de liturgievergadering voorafgaand aan de viering waarin hij/zij voorgaat en
* bezoekt de voorgangersvergadering.

Procedure In de eerste ronde noemt men alle voorgangers op die men zou wil-
len horen (dus ook de huidige voorgangers moeten opnieuw worden voorgedra-
gen!). Wordt iemand ten minste 5 keer genoemd, dan is hij of  zij een potentiële 
kandidaat. Als hij/zij de criteria accepteert kan hij/zij kandidaat worden. In de 
tijd tussen de 2 verkiezingszondagen in worden nieuwe kandidaten in de gelegen-
heid gesteld een keer een overweging te houden. 
In de tweede ronde wordt uit de kandidaten gekozen. Gekozen zijn ten hoogste 
10 voorgangers, namelijk die met de meeste stemmen, Zij dienen ten minste 
een derde van de stemmen te hebben gekregen. Zij zullen in het nieuwe jaar de 
vieringen in De Duif  leiden.
● Diana Vernooij



Voorgangersverkiezing
De 1e ronde van de voorgangersver-
kiezing is op zondag 5 januari 2014.
De 2e ronde van de voorgangersver-
kiezing is vervolgens op zondag 
2 februari.

Kindervieringen in De Duif
Zondag 10 november komt Sint 
Maarten weer naar De Duif. Sint 
Maarten leerde ons dat wie iets bezit, 
best kan delen met wie niets bezit. 
Na een gezamenlijk begin met de 
volwassenen gaan we naar boven 
om te praten over delen (wat kun je 
allemaal delen?). Maar we gaan niet 
alleen práten, we gaan vooral ook dóen. 

Dinsdag 24 december wordt 
traditioneel weer een Kinderkerstviering 
georganiseerd in De Duif. De mooiste 
en grootste kinderviering van het jaar! 
Jaarlijks weten ruim 200 kinderen en 
evenzovele ouders/begeleiders De Duif 
te vinden.
Francine Plaisier van De Verhalen-
fabriek vertelt ons weer aan de hand van 
mooie platen het kerstverhaal. Verweven 
in het verhaal worden, gezamenlijk met 
de kinderen, kerst-liederen gezongen. 
Wie dan nog niet in kerststemming is…?
De viering begint om 17.30 uur, de 
kerk is open vanaf 17.15 uur. Na 
afloop is er chocolademelk, limonade 
en kerstbrood. Meld je nú aan via 
kinderviering.deduif@xs4all.nl, onder 
vermelding van het aantal kinderen 
(met hun leeftijden) en het aantal 
volwassenen. Wij zorgen er dan voor dat 
er voldoende stoelen klaar staan en de 
chocolademelk is opgewarmd! 

Oproep voor het kinderkerstkoor!
Kinderen vanaf 7 jaar zijn uitgenodigd 
om weer mee te zingen met hét 
Kinderkerstkoor van De Duif! Enige 
zangervaring is handig, enthousiasme 
is vereist. Het repertoire bestaat 
voornamelijk uit bekende kerstliedjes. De 
eerste 20 kinderen die zich aanmelden, 
kunnen meezingen. De data van de 
repetities worden nog bekendgemaakt.
Geef je kind op bij Bert van der Meer 
(bertvandermeer70@gmail.com of 
06-24659158) en vermeld daarbij je 
telefoonnummer.
Het wordt weer een prachtig najaar!
● Marian van der Meer 
coördinator Kindernevendienst De Duif

�

voorrechten bieden die professionele in-
stellingen en organisaties wel beloven. Wij weten waar we staan, wat we kunnen 
en wie we zijn. Help ons te blijven wie we zijn geworden. Daarom roepen we 
jullie op om een extra bijdrage te doneren voor onze nieuwe website*.

Interesse? Heb je interesse in een van bovenstaande opties, heb je vragen, ideeën 
of  andere suggesties? Neem contact op met info@deduif.net voor overleg. 
● Fred Vos

*) Vanaf  1 januari 2014 is een notariële akte niet langer verplicht en volstaat een onder-
handse akte. Je kunt zelf  een contract opstellen met een ANBI-instelling. Meer informatie 
hierover kan penningmeester Marian van der Meer je geven. Zie ook het artikel op pagina 6.

Sponsors gezocht -Vervolg van pagina 1 

Gevoel
Uit een dag dat het bij mij stormde

Heel Nederland stond op zijn kop! De directeur van de Nederlandse Bank 
(dus onze parochiaan) had het zelf  gezegd: Hij had het gevoel dat de crisis 

voorbij was. Ja, u leest het goed. De crisis is voorbij. Want de bankdirecteur heeft 
het zelf  gezegd. Op 6 oktober. Tijdens de nieuwsberichten van 16.00 uur. Ik heb 
het zelf  gehoord. Hij heeft het gevoeld!

Hoe en waaraan hij het heeft gevoeld heeft hij ons niet geopenbaard. Aan 
zijn water wordt er dan dikwijls heel oneerbiedig als een vochtig vermoeden 
uitgesproken. Ik hou me verre van die suggestieve uitspraken. Hij voegde er wel 
aan toe dat die 6 miljard bezuiniging moet blijven staan, en dat de politiek dat 
gevoel nou niet moest verpesten.
Toen ik dat hoorde, kwam het politieke toneel van gekonkel en dwarszitten me 
helder voor de ogen. En schoot mijn gevoel op hol! Ik zag het tafereel voor me: hoe 
al die oppositiepartijen en -partijtjes over elkaar heen rolden met eisen en wensen. 
Hijgend ruiken ze hun kans schoon, want zij kunnen in de Eerste Kamer met hun 
meerderheid hun willetjes doordrukken. CDA voorop! Dat heeft zoveel verloren de 
laatste tijd dat ze nu hun kans schoon zien. Machtspelletje spelen, als vanouds. Wim 
Kan zei het al: ‘Macht is zo lekker!’ En via die spelletjes de grote jongen uithangen.
Ja, mijn gevoel is niet zo CDA-minded. Dat mag u best weten. Sinds de nacht 
van Schmelzer, verraderlijk voor rechts kiezen, Willem Aantjes de politieke nek 
omdraaien, Enneüs Heerma sluw wippen. En dan: liever praten met de PVV, zich 
door die club laten gedogen en daardoor lekker op het pluche duiken, dan zich 
laten inspireren door een echt algemeen politiek belang! En als slippendragers 
van die politieke onwil voegen zich daar D66, GroenLinks, CU en SGP bij. Al-
lemaal met hun eisen en eisjes en dreigementen om anders weg te lopen. Want 
dat levert zetels op!
PVV en SP komen in die politieke kermis niet verder dan een beetje negatief  
schreeuwen en op toeters blazen. En dat parasiteren, levert nog extra zetels van 
meneer De Hond op.

Wie is er nou gek hier in Nederland? De politiek, of  die mensen, mijn mede-
Nederlanders die zich laten enquêteren? Of  ben ik gek, dat ik me om zoveel 
schandelijks opwind en boos maak? Dat ik verontwaardigd ben om al die nik-
sers en leeghoofden die de dienst uitmaken. Niemand is zonder fouten, aan elke 
beleidskeuze kleven manco’s. Dat besef  ik best. Maar wat nu gebeurt, is een ver-
lammende situatie van bewuste remmers in vaste politieke dienst. Gadverdamme!
Deden ze nu maar een klein beetje wat in de richting van dat Bijbelse visioen 
ligt! Maar daar hebben die eikels niet van gehoord! Ik weet niet hoe de situatie 
eruit ziet als u deze uitbarsting van mij in Het Groene Licht onder ogen krijgt. Ik 
weet het echt niet. Sorry hoor, als ik misschien sommige mensen in hun politieke 
voorkeur gekwetst heb. Maar ik heb ook even mijn gevoel geuit!
● Harris Brautigam
Ps: de storm is inmiddels wel weer gaan liggen. Dank u.



Verwachtingen

Hoge verwachtingen is het thema in 
de Adventsperiode. Dat is toevallig 
niet alleen in De Duif, maar ook bij the 
Hakhoff family. Nou ja, in ieder geval in 
verwachting op de dingen die komen 
gaan. Gelukkig allemaal positieve 
dingen.

Vol verwachting komt er eind oktober, 
begin november de nieuwe Hakhoff. 
De zwangerschap is redelijk verlopen 
en we weten dat het weer een 
jongetje wordt. Ik ben niet zwanger, 
ik word weer tante. Dat is wel grappig 
mijn broer twee zoons en ik twee 
dochters. Hij komt… spannende tijden. 
Vol verwachting wachten wij bij de 
telefoon.

Tja, het nieuws dat ik weer tante 
werd, heb ik per ongeluk gehoord. 
Ik had mijn moeder op 28 februari 
aan de telefoon en zij feliciteerde mij. 
Nu vierden Eric en ik die dag onze 
verlovingsdag. Wij zijn op 29 februari 
in het diepste geheim verloofd. Op 1 
maart hadden wij een afspraak. Ik was 
verbaasd dat zij mij/ons feliciteerde. Ik 
vroeg waarmee dan. Toen vertelde zij 
dat mijn schoonzusje zwanger was. Ik 
was verbaasd en mijn moeder ook, dat 
mijn broer mij niet gebeld had. Achteraf 
blijkt dat mijn broer en zijn vrouw het 
nog ook maar net zelf wisten.

Ik deed alsof ik het niet wist en vertelde 
de meiden nog niets. Dat moest mijn 
broer zelf doen. Een week later was 
mijn broer jarig. Toen hebben wij als 
broer en zus het er nog over gehad. 
Ik ben superblij voor ze. Die middag 
hebben Eric en ik samen met Jamie, 
mijn broer ook ons geheimpje verteld. 
Dat wij verloofd zijn. Mijn schoonzus 
die heel blij reageerde, vroeg meteen 
wanneer we zouden gaan trouwen. 

Die middag hebben wij de knoop 
doorgehakt. Mijn broer gevraagd als 
getuige. Hij heeft al ja gezegd. 

Volgend jaar gaan we trouwen, 
vol verwachting klopt ons hart. 

Wordt vervolgd.

● Natalie Hakhoff

Nieuws van de voorgangers
Drie keer in het jaar komen we als voorgangers met de bestuursleden die op de 
liturgie betrokken zijn, bijeen om elkaar te inspireren en afspraken te maken 
over de series. 
In september zijn de adventsserie en Kerst vaste prik op de agenda naast tal van 
andere praktische of  inhoudelijke onderwerpen. 
Dit keer was het Marc die ons hartelijk ontving in zijn huis, de koffie met 
speculaas stond klaar.

Voordat we aan de vergadering beginnen, hebben we een ochtend om in te 
dalen. We mediteren samen en doen een rondje waarin we uitwisselen hoe 

het met ons gaat en wat ons inspireert. Het fijne daarvan is dat we aansluiten bij 
wat er bij ons leeft, er zo thema’s tevoorschijn komen die ons na aan het hart 
liggen. Met een lekker kopje soep en stevige boterhammen bereiden we ons voor 
op de vergadering. 

Advent
Dit jaar hebben we vanaf  1 december een Adventsserie die heet ‘Hoge verwach-
tingen. De blijde verwachting, de hoop en de teleurstellingen, maar vooral het 
lef  om te verwachten, het zal allemaal aan bod komen. We zullen er, met de hulp 
van Fred, weer een mooie flyer voor maken. 

Nieuwe voorgangers
We hebben gesproken over de komende voorgangersverkiezingen – we zijn ons 
ervan bewust dat we nieuw bloed nodig hebben! Marina is geen lid meer van ons 
team, nu zij een eigen gemeente heeft gekregen als dominee, en Jan heeft ons 
verteld een sabbatical te nemen en op wereldreis te gaan in 2014. Dat betekent 
dat we nog maar met 6 voorgangers over zijn, veel te weinig om alle vieringen te 
kunnen dragen. Dus ieder die een beetje lef  en inspiratie heeft: meld je aan om 
als voorganger of  aspirant-voorganger bij te dragen aan de vieringen! Of  spreek 
degenen aan naar wie je nieuwsgierig bent als mogelijke voorganger. Onontdekte 
talenten kunnen opbloeien. Zie ook het artikel op pagina 2.

Inspiratie en samenwerking
Marc stelde voor om met een paar voorgangers onze overwegingen te bespreken. 
Meer dan van tips en complimenten, kunnen we van elkaar leren over inhoud en 
opbouw, over het effect op de toehoorders, enzovoort. Dat gaan we doen – het 
lijkt ons een inspirerend idee!
We hebben ook met elkaar gesproken over onze interesse om met De Nieuwe 
Liefde en de Dominicuskerk in gesprek te gaan om elkaar te leren kennen en 
te zien of  er mogelijkheden zijn om elkaar in de toekomst te versterken en te 
inspireren. Het bestuur gaat daarover nadenken. 

Vervolg
Op 1 februari hebben we onze volgende voorgangersvergadering en dan staat 
Pasen op het programma. Ook praten wij dan over onze interreligieuze vierin-
gen, die zowel enthousiasme als ook vragen oproepen. 

Liefs van de ook dit jaar weer tot voorzitter van de voorgangersvergadering gekozen ● Diana Vernooij

�
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Musdah Mulia en Esther Mombo empoweren vredesvrouwen

Waarheid van religie in kleren van cultuur
‘De waarheid van de religie komt in de kleren van de cultuur’, zo omschreef  
Esther Mombo, hoogleraar theologie in Kenia, de zoektocht naar de 
ondersteunende kracht van religies voor vrouwen. Musdah Mulia haar 
islamitische collega uit Indonesië was het van harte met haar eens: de Koran is 
het woord van God ja, maar de vertaling ervan gaat in menselijke woorden en is 
dus door de mannencultuur bepaald. 
Diana Vernooij was betrokken bij de organisatie van de training, deed mee met de training en interviewde prof. Mombo 
voor een paar tijdschriften.

Van 12 tot 15 september 2013 waren professor Musdah Mulia en professor 
Esther Mombo uitgenodigd om afgevaardigden van de vrouwenvredesgro-

epen, die zich in het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede hebben verzameld, 
te trainen in het vinden van de dragende kracht van religies. 
Een Burundese vrouw vertelde bij de introductie dat haar man vindt dat vrouwen 
geen leiders kunnen zijn; in de Bijbel staan toch ook geen vrouwelijke leiders. Ze 
gaat uiteraard tegen hem in, zegt ze, maar innerlijk geeft ze hem gelijk. Waarom 
is het zo met de Bijbel?

Hetzelfde pad In twee afzonderlijke groepen onderzochten zo’n veertig 
christelijke en islamitische vrouwen hun heilige teksten samen met de inleidsters 
en twee Nederlandse theologische trainers: Lieve Troch en Adulwahid van Bom-
mel. Tussen de workshops door ontmoetten de groepen elkaar en ontdekten 
zij dat moslimvrouwen en christelijke vrouwen hetzelfde pad gaan. We kunnen 
bepaalde statements en omissies in onze heilige teksten alleen begrijpen als we 
de cultuur van die tijd begrijpen en de context waarin de tekst geschreven is. 
Dat betekent niet alleen dat we patriarchale interpretaties van later eeuwen van 
de tekst moeten afschrapen, dat we alles wat we al ‘weten’ over de tekst moeten 
bevragen, maar ook dat de teksten zélf  in hun patriarchale context begrepen 
dienen te worden. De vrouwenstemmen zijn gemarginaliseerd, vrouwennamen 
vergeten maar waar zij er zijn, gaat het om krachtige vrouwen die een leidende 
rol vervullen. Haar verhaal kunnen we opdiepen. 

Universeel  Musdah Mulia maakt onderscheid tussen universele verzen en 
specifieke verzen in de Koran. De universele verzen verwijzen naar de basale 
waarden van de islam: rechtvaardigheid, gelijkheid, solidariteit, compassie, vri-
jheid en vrede. De specifieke verzen met de geboden en aanwijzingen moeten in 
de context van deze universele worden gelezen en geïnterpreteerd – de concrete 
uitwerking in de dagelijkse praktijk mag nooit in tegenspraak zijn met de uni-
versele waarden. Dat kunnen geen goddelijke geboden zijn. 
Ook Esther Mombo erkent een hiërarchie in de teksten van de Bijbel. Sommige 
teksten geven de basis-intuïtie van het Christendom weer, andere niet, die zijn 
doordrenkt van de heersende cultuur. Het scheppingsverhaal is voor haar het 
uitgangspunt. In de schepping zijn man en vrouw naar Gods beeld en gelijkenis 
geschapen, en daarmee gelijk aan elkaar. Gelijkheid is de basis van de Schrift, en 
de interpretaties van de andere verhalen mogen daarmee niet in tegenspraak zijn. 
Het scheppingsverhaal gaat over het leven: wat niet goed is voor het leven is niet 
Bijbels. Als we de Koran, het Evangelie, het Goede Nieuws dus, bevrijden van de 
patriarchale context, kunnen we tot de kern van ons geloof  komen. 

Transformatie  De Keniaanse en Indonesische hoogleraren als kernsprekers 
van de training brachten van de start af  aan de culturele gevoeligheid in het 
programma. De twee Nederlandse trainers, Abdulwahid van Bommel en Lieve 
Troch, zorgden ervoor dat die kern van het geloof  ook echt helemaal eigen werd 
gemaakt.
Abdulwahid vroeg de vrouwen naar hun eigen geloof: Waarom God? Er ontstond 
een indringend gesprek en een uitspreken van alle vrouwen van hun diepste bron 

Een beetje verbitterd
Elke zondag lees ik in de teksten van 
de dienst over een goedertierende en 
liefdevolle God en vraag en gij zult 
verkrijgen!

Ik kan daar weinig van merken.
Zoals ik het nu zie is God keihard en 
meedogenloos en interesseert zich 
helemaal niet voor ons mensen. 
Als Hij al bestaat!

Waarom moeten mensen dan zo 
lijden? Waarom moet Ans, mijn vrouw, 
die de goedheid zelve is en altijd 
voor anderen klaar staat, dan altijd 
leven met pijn, en achtereenvolgens 
darmkanker, hartinfarcten, 
slechtziendheid, niet verder dan 100 
meter kunnen lopen zonder veel 
pijn, reuma, door een foutje een 
stoma krijgen en om het compleet te 
maken vasculaire dementie door een 
aantal tia’s in haar hoofd en mogelijk 
Alzheimer krijgen.

Als God dat allemaal kan toestaan, 
waar is dan zijn goedheid?
Ook worden er allerlei redenen 
gegeven om het lijden te verheerlijken.
Mensen zouden er sterker door worden 
en het lijden wordt later beloond en 
nog meer van die onzin.

Zo een God hoef ik niet te ontmoeten.
Misschien leg ik de lat te hoog en moet 
ik hopen op geduld, maar zover ben ik 
niet.

Ik ben onderdeel van de christelijke 
cultuur en ik kan de denkbeelden van 
Jezus Christus goed volgen en er naar 
proberen te leven.

Wat doe ik dan in de Duif?
Ik kom voor de mensen, voor de 
vriendschappen, de cultuur, de muziek 
en voor de toespraken die soms 
ontroeren, maar niet voor God.

Ik ben uit de Duif niet weg te slaan!

● Ton Visser



�
Goede doelen

Nieuwe belastingplan maakt 
fiscaalvriendelijk geven 
eenvoudiger
In het nieuwe belastingplan is een 
notariële akte niet meer verplicht 
bij een periodieke gift aan een 
goededoelenorganisatie. Vanaf 1 
januari 2014 volstaat een onderhandse 
akte volstaan.

Stel je wilt € 50 geven aan De Duif, 
en je wilt het bedrag als gift kunnen 
aftrekken van je inkomstenbelasting. 
In de huidige belastingwet (2013) is er 
een aantal voorwaarden: je moet vijf 
jaar lang ongeveer eenzelfde bedrag 
geven, de ontvangende partij moet een 
ANBI-status hebben (Algemeen Nut 
Beogende Instelling) en je moet de gift 
regelen via een notariële akte.

Doordat je de gift kunt verrekenen 
met de belasting (de drempel van 
1% van het inkomen telt niet bij 
periodieke giften), wordt ook vaak het 
belastingvoordeel geschonken. Je 
geeft bruto € 100, maar betaalt bij 50% 
inkomstenbelasting netto € 50. De Duif 
is extra blij.

De verplichte notariële akte betekende 
eenmalige notariskosten. Dat maakte 
de periodieke gift niet interessant voor 
kleine giften. Met ingang van 1 januari 
2014 hoeft dit niet meer via een 
notariële akte. Je kunt zelf een contract 
opstellen met De Duif.

Een modelcontract komt binnenkort 
beschikbaar op de website van de 
Belastingdienst.
 
● Bron: Financieel Dagblad 8-10-2013

van geloof. Wij zijn zelf  heilige teksten, zoals we hier zitten. Als je vragen krijgt 
over je eigen religie, betekent het dat je je moet verdiepen in de Koran. Abdul-
wahid introduceerde de Koran als vriend, je moet durven omgaan met de Koran 
als met een werkboek en dat vraagt moed. Kijk niet als eerste naar de geboden. 
De verzen laten zien dat de eerste stappen kennis en begrip zijn. Vrijwel alle 
geboden tot goeddoen in de Koran kennen geen gender. Ook vrouwen worden 
dus tot vredesluiten aangespoord: de kernactiviteit van vredeswerk!
Het zelf  lezen van de Koran, zelf  nadenken en zelf  als vrouwen interpreteren 
van de Koran was een ontroerende ervaring. De werkvorm was het bevragen 
van een soera van de Koran waarbij de terughoudendheid werd overwonnen 
dat dit niet zou mogen. Met een overzicht van een eeuw tekstgeschiedenis en 
ontwikkeling van een koranvers dat eeuwenlang alleen maar in het nadeel van 
vrouwen werd geïnterpreteerd, werden de vrouwen zich bewust van hun eigen 
positie bij de interpretatie van sleutelwoorden.

Bevrijdende tekst  Lieve Troch gebruikte de ‘Dans van bevrijding en trans-
formatie’, een kritische wijze van bevrijdende tekstinterpretatie, door theologe 
Elisabeth Schüssler Fiorenza ontworpen. In stappen wordt een Bijbeltekst 
gelezen waar vrouwen in voorkomen: allereerst de eigen eerste ervaring met de 
tekst, voelt het als een bevrijdende tekst? Dan wordt de context van het verhaal 
geanalyseerd. Door het aanscherpen van je kritische denken krijg je oog voor 
het functioneren van de tekst: wiens macht wordt er bezongen, wie spreekt, wie 
krijgt geen naam of  geen stem? Door dan opnieuw te kijken hoe de tekst bruik-
baar is voor bevrijding kun je tot een nieuwe interpretatie komen, dat vrouwelijk 
leiderschap kan ondersteunen. 
Bij nader onderzoek van de tekst van de bloedvloeiende vrouw (Marc 5: 21-43) 
blijkt het om een verhaal in een verhaal te gaan. De overste van de synagoge 
komt Jezus halen om zijn dochter te redden, vervolgens onderbreekt de vrouw 
zijn gang. Zij gaat tegen het gezag van de synagoge in. Zij is het beu uitgesloten 
te zijn en accepteert dit soort onderdrukking niet meer. Publiekelijk staat Jezus 
aan haar kant en roemt haar geloof. 

Pijn en passie  Kontakt der Kontinenten (hun logo is: ‘Haal de wereld bin-
nen!’) bleek een prachtige ontmoetingsplaats voor de kleurrijke verzameling 
vrouwen die het Platform bij elkaar had gebracht. Zo’n veertig vrouwen, van 
zeer verschillende leeftijden, kleuren, geboortegronden, loyaliteiten en organisa-
ties, stortten zich op hun heilige teksten om er de bevrijdende boodschap in te 
kunnen vinden. Hun vredeswerk doen de vrouwen vanuit de pijn en de passie 
en in het verlangen om geweldssituaties te transformeren. De Bijbelse teksten, 
vertelde Lieve, laten eenzelfde motief  zien bij de Bijbelse vrouwen: vanuit pijn 
en met verlangen naar een betere wereld, gebeurt het goddelijke in de verhalen. 
Vaak is het verhaal van vrouwen maar een paar regels in een lange context, en 
ook is de vrouw vaak zonder naam – de patriarchale context heeft de waarde van 
het verhaal niet onderkend en er is een pareltje te ontdekken. 

Autoritair godsbeeld  Het wordt een jonge Congolees-Nederlandse vrouw du-
idelijk dat de vertaling van de zeer dynamische godsbegrippen JWHW en Elohim 
met ‘De Heer’ ten onrechte een statisch en feodaal autoritair godsbeeld oplevert. 
Ze is ervan onder de indruk: wat een prachtige beelden van God in de Bijbel. Ze 
is van plan het in te brengen in haar evangelische kerk, zegt ze. Ze vraagt zich af  
wat de mannen, wat haar vader en broers zullen zeggen.
Ook al was er veel nieuwsgierigheid naar elkaar, de groepen Islamitische vrou-
wen en Christelijke vrouwen waren apart in workshops aan de slag gezet. Dat 
bleek een gouden greep. Door apart te werken kreeg iedere vrouw inzicht in 
de patriarchale elementen en bevrijdende krachten van de eigen religie. Deze 
ontdekking en de wetenschap dat de andere groep hetzelfde werk verrichtte, 
sloeg de brug – en de wandelgangen deden de rest. Tijdens de afsluitende inter-
religieuze viering droegen stemmen met islamitische recitatie de woorden van 
een christelijke tekst, en daarna droeg een lieflijk christelijk gezang de woorden 
van de Koran. Dat wij met onze religies elkaars bevrijding mogen dragen!
● Diana Vernooij


