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De kerstgedachte in vrijheid

Het laatste weekend van november was ik met mijn collega’s in Berlijn,
teambuildings-weekend. Berlijn is een prachtige stad met zoveel historie,
afbraak, verval en herrezen glorie, dat het je soms duizelt. De Muur en de exDDR nemen natuurlijk een prominente plaats in in de geschiedenis van de stad.

r staan her en der nog stukken Muur overeind. Het intrigeert mij telkens
E
weer als ik in Berlijn ben. De Muur, ooit bedacht door de DDR om zich te
beschermen tegen de ‘verderfelijke invloeden’ van het Westen. De DDR waar

er voor je werd gedacht, je braaf op de wachtlijst stond voor een Trabantje en
iedereen werk en te eten had, zolang je maar in het gareel liep. Een warm huis,
maar troosteloos bestaan.
vierde hoogtij in de DDR, God was verboden, de staat voorzag je
van Lenin als het hoogste ideaal. Het blijft even intrigerend als verwerpelijk. De
Muur viel in 1989, samen met de socialistische heilstaat.
Het atheïsme
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Vieringen en voorgangersrooster
- Aanvang zondagsviering 10:30 uur 21 dec Diana Vernooij
24 dec 17:30 uur Kinderkerstviering
Bert van der Meer en
Francine Plaisier
24 dec 24:00 uur Kerstnachtviering
Hans Ernens en Henk Kemper
28 dec Bert van der Meer
4 jan Driekoningen Helma Schenkeveld
11 jan Carolien Maris
18 jan Marina Slot - Doopviering
van Valentine Boersma
25 jan Diana Vernooij
1 feb Gastvoorg. Harris Brautigam

En nu, anno 2014, worden nog steeds de meest prachtige monumenten her- Agenda
bouwd. Het keizerlijk paleis, verwoest in het DDR-tijdperk, wordt op dit moment 4 jan 12:00 uur Nieuwjaarswensen
weer steen voor steen opgebouwd. De kerken staan al lang weer open, maar
Voordracht nieuwe kandidaten
ondanks de vrijheid van godsdienst zijn ze ook in Berlijn vooral goed bezocht
bestuur/voorgangers/jaardoel
tijdens Heiliger Abend.
8 jan Bestuursvergadering
de moskeeën uitpuilen, vieren de Duitsers zelf de Kerst
vooral op de beroemde kerstmarkten. ‘Weihnachts Zauber’ betekent vooral Glühwein, Bratwurst en Sauerkraut in combinatie met heel veel lichtjes op sfeervolle
kerstmarkten in menig Berlijnse wijk. Gemütlichkeit en sfeer volop, de mensen
trotseren de bittere kou en gaan massaal de markten op. Duitsers geven graag
euro’s uit aan gezelligheid.
Terwijl in Kreuzberg

1 feb

Verkiezingen
12:00 uur Uitslagen

Inrichten & sluitrooster gebouw
VoorKerstavond/Kerstnacht zijn nog
helpende handen nodig voor het inrichten en opruimen
28 dec Harry, Carolien en Thea
En terwijl wij met ons hele team staan te zingen en genieten van warme Glüh4 jan Harry, Jos
wein op een van die prachtige kerstmarken, passeert een oudere vrouw die rozen 11 jan Harry, Hans en Rui
probeert te verkopen aan de joelende menigte. Wat een contrast met haar leven 18 jan Harry en Gerrard
van weleer, ooit in de DDR misschien. Ze kan nu naar iedere kerk op de hoek om 25 jan Harry, Sabine en Fred
haar geloof te belijden als ze dat wil. Maar als ze die avond geen roosjes genoeg 1 feb Harry en Diana
verkoopt, zal haar huis niet zo warm zijn als weleer. Ik glimlach een beetje be- 28 dec sluiten: Tineke
schaamd naar haar en hef mijn glas.
4 jan sluiten: Holke-Hans
‘Auf Ihrer Gesundheit’ lacht ze spontaan terug. Het is goed dat die Muur er niet 11 jan sluiten: Natalie
meer is.
18 jan sluiten: Gerrard
● Hans Ernens
25 jan sluiten: Yvon
1 feb sluiten: Natalie
Als je verhinderd bent ruil dan zelf
en geef het ook aan mij door wie er
“Op 4 augustus 2011 werd ik gearresteerd. Ik had voor mijn mensenrechten- voor jou in de plaats zal komen.
organisatie Viasna twee bankrekeningen geopend in het bitenland, omdat me Overigens voor de overige Duiven:
dat in Wit-Rusland onmogelijk was gemaakt. Dit was voor de autoriteiten een er zijn nog plaatsen vacant om te helperfecte aanleiding om me op te pakken: ik werd veroordeeld tot vierenhalf jaar pen inrichten.
gevangenisstraf wegens ‘grootschalige belastingfraude’. De echte reden voor de Misschien wil je wel op de reservelijst
veroordeling was mijn streven naar een democratisch Wit-Rusland.
staan. Altijd handig, anders zijn het
“De post die ik ontving van Amnesty-supporters gaf me hoop. Honderden altijd dezelfde Duiven die voor jullie
brieven en kaarten heb ik ontvangen. Ik kan oprecht zeggen dat ik ze allemaal klaarstaan.
heb gelezen. Zo wist ik dat ik niet alleen was en kon ik de Lees verder op pagina 3 ► Zoals jullie zien, zijn bestuursleden
verantwoordelijk voor het sluiten van
En verder in dit nummer: 2 Bang voor hoop? | 3 Column: Vraagteken |
de kerk.

Amnesty International - Strafvermindering

| 4 Utrechtsedwars: Kerstconcert en verkiezingen |

● Gerrard Boot



������� ����������� Bang voor hoop?
14 dec Yvonne van der Velden
Jelte Moerkamp
23 dec Bas Berger
24 dec Ramses Man
29 dec Hannah van der Meer
2 jan Jos Pruissen
9 jan Lida Alberse
10 jan Helma Schenkeveld

Colofon

Sinds drie maanden weet ik dat de partner van een vriendin van mij ernstig
ziek is, kanker met uitzaaiingen, en we hebben regelmatig contact.
De gesprekken die we voeren zijn intensief en nabij. In een tijd als deze valt
alle overbodige praat weg en heb je het met elkaar alleen nog over de dingen in
het leven die er echt toe doen.
Over liefde en angst om te verliezen, over de zorg voor je geliefde en wat je moet
doen om zelf overeind te blijven. Over moed en hoop en welke behandeling wel
en welke niet meer.
Over welke richting je opgaat als de dood toch verschijnt, euthanasie of niet.

Het Groene Licht is een uitgave van de
Stichting De Duif. Verantwoordelijk voor
de inhoud is de redactie: Hortense Ghijs, Onhandig
Angela van der Marck en Hans Ernens.
Je spaart alle geld om toch die laatste behandeling die misschien uitkomst geeft
Eindredactie: Dorien Gransjean-Eldering
Vormgeving: Freek van der Marck en Fred Vos. of die wellicht tijd schenkt toch nog te doen.
En dan hoor ik dat er lieve familieleden zijn die onhandige dingen zeggen: als
HGL is onder andere een podium voor
discussie. Ingezonden stukken zijn welkom, je met een doodziek mens op stap bent naar weer een behandeling, wordt er
maar de redactie behoudt zich het recht
gezegd dat je nog maar de reizen moet gaan maken die je altijd nog wilde maken.
voor van niet plaatsen en inkorten.
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● Stichting De Duif
● Oecumenische Basisgemeente De Duif
● Stichting tot Beheer van De Duif
● Redactie Het Groene Licht
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1017 WB Amsterdam
e-mail: deduif@xs4all.nl
website: www.deduif.net
● Stichting De Duif, entree kerkzaal
Prinsengracht 756, 1017 LD Amsterdam
Telefoon 06 45949624
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Abonnement

HGL

Door overmaken van € 20,00 per jaar op
Raborek. NL20 RABO 0173 6297 92 ovv.
Abonnement HGL wordt je postabonnee.

Hoe word ik aangeslotene?

En dat is superlief bedoeld, want het zijn beiden reizigers en ze hebben ook de
spannendste reizen gemaakt. Maar nu hoeft dat niet, nu even allen maar zorg en
veiligheid. Een wandeling in de buurt, en misschien als er tijd bij komt, een reisje
op termijn naar zon en genoegen.
Voorbereiden

En dan hoor je ook: je moet je er maar op voorbereiden, op de dood. Alsof je
dat niet allang doet, want je leeft in het aangezicht van de dood in zo’n tijd. Als
je in de spiegel kijkt met zo’n ziekte dan schijnt het er door heen. Als je naar de
mens die naast je is kijkt, zie je de ernstige zieke en laait de angst weer op, angst
om het liefste wat je hebt te verliezen.
En toch is er moed om door te gaan en hoop om nog wat tijd te krijgen samen
om in ieder geval nog een tijdje te leven samen tot het niet meer kan. En dat is
zo belangrijk dat mensen je die hoop laten.
Zekerheden

We spraken over de angst voor de hoop. Mensen houden van zekerheden en
als je opeens weer over herstel, hoop op herstel gaat praten terwijl ze er net aan
gewend zijn dat je dood gaat, is er verwarring. Hoe kan je nog hoop hebben als
je zo ziek bent? Hoe kan je?
Maar lieve mensen, laat de hoop bestaan, volg als iemand in je omgeving die
verschrikkelijke boodschap krijgt en houd zelf en voor de ander de moed erin.
Want waar leven is, is hoop.

Wie zich met de Duifgeloofsgemeenschap
verbonden voelt, kan zich melden bij
het bestuur met het verzoek in het register
Tijd erbij
van Aangeslotenen te worden opgenomen. Een vriend van mij had een tumor die tegen de hypofyse aandrukte waardoor hij
Aangeslotenen kunnen onder meer participeniet goed meer zag. Hij verkocht zijn auto en ging de behandelingen in. Door
ren in de democratische besluitvorming
Van hen wordt actieve deelname verwacht. de chemotherapie slonk de tumor en bleek het zicht weer terug te komen. En

Jaardoel - maandcollectes

zie daar, binnen de kortst mogelijke tijd stond er weer een auto voor de deur en
reed hij in de nabije omgeving. Hij deed zijn boodschappen weer zelf en kon
zich weer redden. En hij kreeg er nog tijd bij. Dat verhaal over hem geeft hoop.
En er zijn meer van die verhalen.

2014 - Hospice Kuria De laatste fase
van het leven en het stervensproces van
veel mensen vindt plaats in een omgeving
die zij zelf niet hebben gekozen. Stichting
Echt, het is waar en we zien het dagelijks
Kuria probeert in haar hospice zoveel
ontneem niemand de hoop!
mogelijk thuis te maken voor iedereen.
Op elke tweede zondag van de maand
gaat voor dit doel een extra collecte rond. ● Marina Slot
2013 - De Regenboog Groep
bron: http://deduif.net/blog/column-van-marina/
Deze zet zich in voor mensen met
sociale problemen, voor dak- en
thuislozen, verslaafden en mensen met
psychiatrische klachten.

om ons heen, waar leven is, is hoop en

Vraagteken



Waar mijn column deze maand zal eindigen, weet ik op dit moment nog niet.
Er gonst van alles door mijn hoofd. Ik wil het overal over hebben. Gewoon
te veel! En dan nog niet goed afgerond ook! Dus een onderwerp kiezen valt
moeilijk. Nu is er een piepstemmetje in me dat, heel bescheiden, me influistert
om dan maar iets met de naderende kerstmis te doen.
el aardig, maar het is mij toch zomaar wat. Het is zo bekend. Al die lichtjes.
W
Al die advertenties om lekker te eten. Al die speciale recepten. Al die speciale concerten. Het is allemaal zo opgefokt. Het kost dat het barst. En de volgende dag moet je toch weer uitkijken dat je portomonnee niet gerold wordt.

Mijn piepstemmetje houdt een beetje aan. Fluistert me toe: ‘Doe iets met God!’

Iets met God doen. Kom nou! ‘Daar ga ik mijn handen niet aan branden’, piept
een tegenstem. Nee, inderdaad ik zal wel gek zijn. Als ik dat doe, begeef ik mij
in een draaikolk van stoffige en troebele argumenten en kom er geknakt en
uitgeput uit.
luidt de aangehouden slagzin. Religie is per definitie
gevaarlijk, lees ik ook. God is weg, beweert een ander. Zelfs bij de kerken,
want die hebben alleen maar aandacht voor hun schandalen en eigen
overlevingsproblemen.
Ik lees en hoor dit soort uitspraken regelmatig. Eigenlijk steeds meer. En wat me
daarbij meer en meer opvalt is (de goeden niet te na gesproken ), dat in die uitspraken zoveel verachting en boosheid doorklinkt. Alsof, naast het grenzeloze
vertrouwen in de eigen wijsheid, een dosis frustratie, achterdocht en wraakzucht
doorspeelt plus een levensgroot manco om buiten het eigen denkkader te kunnen of durven stappen.
God is achterhaald,

Begrijp me goed, ik voel me diep ongelukkig en beschaamd met al die vreselijke

misdaden en onrechtvaardigheden die begaan zijn en worden in de naam van
God. Ik vind het afgrijselijk. Dat je dat als God tolereert, vind ik onbegrijpelijk.
God is zo’n watje, een eitje. Een levensgroot vraagteken!

Leven met een ‘vraagteken’ lijkt geen aanlokkelijke gedachte. Maar bij nader inzien valt dat toch wel een beetje mee, omdat het je steeds
met jezelf in aanraking brengt met vragen als: waarom doe je dit, wat bezielt je,
denk eens goed na. Anders gezegd: als je voor dat vraagteken openstaat, zet je
jezelf regelmatig voor de spiegel te kijk. De vraag is dan: blijf je alleen maar naar
jezelf kijken, of durf je ook achter die spiegel te gluren?
Wat moet ik er mee?

Geboren
Heel gelukkig zijn wij met de geboorte
van onze zoon:
Alec Bruno Jacob Omloo
Geboren 1 november 2014
Zoon van Chantal Omloo en Martine
Reukers
Broertje van Isaac
Vingboonstraat 99
1222 JJ Hilversum

Voor een duurzame wereld
Naomi Klein (1970) is journalist en
activist. In 2000 kreeg ze wereldwijde
bekendheid met haar boek ‘No Logo’.
Daarin stelt ze de merkgerichte consumptie aan de kaak en ook de praktijken
van bedrijven die deze merkproducten
maken. Klein maakte zich daarmee
geliefd bij de antiglobaliseringsbeweging.
In haar tweede boek ‘The Shockdoctrine’
(2007) stelt ze dat als de bevolking
na rampen nog in grote verwarring
is - zoals na de tsunami in Azië of
de orkaan Katrina in New Orleans openbare voorzieningen als onderwijs,
gezondheidszorg en huisvesting snel
worden geprivatiseerd.
Onlangs verscheen haar jongste boek
‘This Changes Everything. Capitalism
versus the Climate’. Daarin legt
Klein verband tussen het dominante
economische systeem en de dreigende
opwarming van de aarde.
Het boek is nu in het Nederlands
vertaald als ‘No time. Verander nu voor
het klimaat alles verandert (Uitgeverij
De Geus, €29,95) en is een aansporing
voor de klimaattop in Lima om tot
spijkerharde mondiale afspraken te
komen voor CO2 reductie.
● Bron: Trouw 26/11/2014

zo kijk ik op aandringen van dat piepstemmetje in mij toch weer
met goede moed naar die kerstdagen uit: kijken naar het kwetsbare en je
laten verwarmen door het licht dat ergens vandaan komt: waar liefde eeuwig
woont!
Erratum
Dus toch maar: alvast zalig en gelukkig Kerstmis!
Maak er een warm en helder feest van.
In het laatste nummer van HGL (nr. 6)
Nou ja,

● Harris Brautigam

Amnesty - Vervolg van pagina 1 ► zware omstandigheden beter verdragen.
‘Je bent vrij’, deelde de gevangenisdirecteur me op 21 juni 2014 mee. Tot de
laatste seconde voordat ik de gevangenis daadwerelijk verliet, durfde ik het niet
te geloven.
“Ik ben ervan overtuigd dat ik anderhalf jaar eerder ben vrijgekomen door de
inzet van heel veel mensen, onder wie Amnesty-aanhangers. Daardoor werd
mijn zaak wereldwijd bekend. Duizenden mensen kwamen in actie. Dat konden
de autoriteiten niet negeren. Daarom dank ik uit de grond van mijn hart allen die
Amnesty steunen.
● Ales Bialiatski, in een dankbrief op 27 november | Steun Amnesty met een gift of schrijf mee!

staat in het stukje ‘Berichten van de prclub’ op pag. 2 het oude internet adres
vermeld.
Dit moet natuurlijk zijn www.deduif.net.
Het oude adres is inmiddels afgesloten
en leidt niet meer naar de oude
website van oecumenische
basisgemeente De Duif.
● Fred Vos
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Kerstconcert en verkiezingen
Kerstconcert door Het koor van De Duif!

Vandaag (zondag 14 september) is het zover. Ons
koor geeft een kerstconcert. Onder de bevlogen
(:)) leiding van Henk Kemper en onze virtuoze
pianiste Irina Antonova. Bij een aantal muziekstukken wordt het koor uitgebreid met leden van
het koor waar Irina leiding aan geeft. Blijf luisteren! Je bent daarna helemaal in kerstsfeer! Veel
plezier en alvast fijne kerstdagen.

het fijn vinden als Valentine door Marina gedoopt wordt.
Zondag 8 februari wordt Liz Blankert gedoopt door Henk
Kemper. Hij heeft de zus van Liz, Noa ook gedoopt. We
zijn blij dat we deze schatten mogen opnemen in onze
geloofsgemeenschap. En gaan er dan ook mooie vieringen
van maken in nauwe samenwerking met de ouders.
Voorgangers

Ken je iemand in je omgeving die over kwaliteiten beschikt
om eens in een viering voor te gaan of lijkt het je zelf
Vergadering van Aangeslotenen
een uitdaging, bespreek het met en/of geef het door aan
Zondag 7 december vond de VA plaats op het Natalie Coenradi-Hakhoff of aan Diana Vernooij. Zoals
Hemeltje. Het was een bijeenkomst waar we eerder genoemd, zijn de verkiezingen op 1 februari.
onder andere de kerstvoorbereidingen hebben Opteren als gastspreker kan natuurlijk ook. Dan kun je
besproken.
het eerst een keer proberen en kunnen we je wellicht later
Menigeen heeft zich opgegeven om de handen vragen te opteren voor voorganger.
uit de mouwen te steken, waar we heel blij mee Pak jij de handschoen op? (of breng iemand op het idee :))
zijn. Mocht je nu denken, ik wil ook mijn bijdrage
leveren. Geef je op, het overzicht ligt in de kof- Bestuur 2015
fiehoek. Je kunt je ook via de mail opgeven.
Graag vragen we jullie aandacht te bedenken of je bereid
Voor de kinderkerstviering kunnen we zeker zou zijn je beschikbaar te stellen voor het bestuur.
nog handen gebruiken. Dus meld je aan als Een paar leden hebben aangegeven zich herkiesbaar te
vrijwilliger!
stellen en zullen in het volgende HGL beschrijven wat hun
motivatie hiervoor is.
We gaan er een fantastisch feest van maken!
Natalie Coenradi-Hakhoff wil graag door.
Verder: Fred heeft de financiële stand van za- Gerrard Boot heeft aangegeven zich wederom beschikbaar
ken met ons gedeeld. Carolien vertelde hoe de te stellen.
pastoraatgroep aan de slag is, wat natuurlijk niet Holke-Hans Boersma wil zich terug trekken in verband met
onverlet laat om zelf om je heen te kijken wie er veranderingen in zijn werk, maar als zich geen kandidaat
wat aandacht nodig heeft.
meldt, wil hij het nog een jaar op zich nemen.
Er is ook besproken een open gesprek aan te gaan met Ineke Pruissen, géén bestuurslid, maar wel van belang
de Studentenecclesia. Vanuit het bestuur zullen er een in het kader van de ondersteuning van Fred Vos als
paar mensen gevraagd worden hier aan deel te nemen. penningmeester, wil mogelijkerwijs stoppen met het
Mocht je nu geïnteresseerd geraakt zijn naar de notulen, bijhouden van de financiën, vanwege de fysiek (grote)
dan kun je die opvragen bij onze secretaris Holke-Hans afstand tot De Duif.
Boersma. Nog leuker is om een volgende VA aanwezig Fred Vos beraadt zich in het al dan niet voortzetten van de
te zijn.
taak van penningmeester. En of hij het deel van Ineke erbij
De eerstvolgende VA vindt zondag 1 februari plaats, na de wil/kan nemen. Een pensionado die een fulltime job aan
viering, in de vorm van verkiezingen van de voorgangers De Duif heeft (o.a. koor, penningmeester, beheerder van
en de bestuursleden.
de site en in de PR-groep nauw samenwerkend met Tineke
Ook het jaardoel voor de maandelijkse extra collecte in de Waard).
2015 wordt gekozen. Mocht je een doel willen voordra- Tineke de Waard stelt zich niet verkiesbaar. Ze wil wel op
gen, dan vragen we je een aanbeveling te schrijven die projectbasis de PR ondersteunen
opgenomen kan worden in het HGL van januari 2015. Yvon van der Meer stelt zich niet verkiesbaar. Het werk
Maximaal een half A4-tje.
vraagt haar volle aandacht.
Liesbeth Broekhoff en Henk Kemper zijn bereid zich beschikDe volgende Bestuursvergadering (BV) vindt plaats op baar te stellen.
donderdag 8 januari 20.00 uur op het Hemeltje. Mocht je Wie volgt? Meld je bij een van de bestuursleden.
daarbij aanwezig willen zijn, voel je welkom. We bespreken
onder andere hoe we de doelen, zoals die opgesteld zijn Nieuwjaarsreceptie
voor het jaar 2014, hebben behaald.
Ook dit jaar vieren we dat er een nieuw jaar van start gaat
om met en voor elkaar vieringen te verzorgen waar een ieDopelingen
der zich bij thuis kan voelen! Dat gaan we doen op zondag
De start van 2015 staat in het teken van het dopen van 4 januari na de viering. Voel je genodigd.
twee van de jongste telgen. Zondag 18 januari zal Marina
Slot Valentine Boersma dopen. Marina heeft de ouders, ● Yvon van der Meer
Holke-Hans en Baudyn, getrouwd en dat is de reden dat zij Voorzitter en ‘sopraan linksbuiten’

