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Vieringen en voorgangersrooster
- Aanvang zondagsviering 10:30 uur -
  2 nov Helma Schenkeveld
 9 nov Henk Kemper
 16 nov Carolien Maris
 23 nov Bert van der Meer
 30 nov Gastvoorganger Maruja Bredie
 7 dec Carolien Maris (Vredesvlucht)
 14 dec Hans Ernens
 21 dec Diana Vernooij
 24 dec 17:30 uur Kinderkerstviering 
   Bert van der Meer
 24 dec 24:00 uur Kerstnachtviering
   Hans Ernens en Henk Kemper

Agenda
 6 nov Bestuursvergadering 
 9  nov Sint Maarten: Kindernevenviering
 14 dec 12:00 Kerstconcert Koor van De Duif

Inrichten & sluitrooster kerk
 2  nov Harry, Hans en Rui
 9  nov Harry, Sabine en Fred
 16  nov Harry, Diana
 23  nov Harry, Jos
 30  nov Harry, Carolien en Thea
  7  dec Harry en Gerrard

 14  dec Harry, Hans en Rui
 21  dec Harry, Sabine en Fred
 2  nov sluiten: Yvon
 9  nov sluiten: Natalie
 16  nov sluiten: Holke-Hans        
 23  nov sluiten: Tineke
 30  nov sluiten: Yvon
 7  dec sluiten: Gerrard
 14  dec sluiten: Natalie
 21  dec sluiten: Holke-Hans

Als je verhinderd bent ruil dan zelf 
en geef het ook aan mij door wie er 
voor jou in de plaats zal komen.
Overigens voor de overige Duiven:
er zijn nog plaatsen vacant om te hel-
pen inrichten. 
Misschien wil je wel op de reserveli-
jst staan. Altijd handig, anders zijn het 
altijd dezelfde Duiven die voor jullie 
klaarstaan.
Zoals jullie kunnen zien, zijn bestuurs-
leden verantwoordelijk voor het slui-
ten van de kerk.
● Gerrard Boot
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Kinderhandel
De wereld is op hol geslagen. Wie vecht tegen wie? Wie slaat op de vlucht voor 
wie? Wie komt op voor wie? Een onontwarbare knoop van ellende en geweld, van 
honger en verdriet.

Grote en kleine mensen worden bij duizenden verdreven en moeten vluchten 
voor de waanzinnige moorden van losgeslagen malloten, die vrouwen en 

meisjes verkopen om hun wapens te kunnen betalen. Wapenhandelaars strijken 
miljarden op en zoeken de rust van hun paleizen. Mijn God: wat een klotezooi!

Ik merk dat ik, terwijl ik deze tekst schrijf, het bijna niet kan geloven wat ik 
neerschrijf. Alsof  ik lijd aan een beetje ziekelijke kwaal van overdrijving en over-
dreven dramatiek. Maar ik ben niet gek. Ik overdrijf  ook niet. Het is het beeld 
van mijn wereld waarin ik leef. Nu. Op dit moment. De wereld-ver-weg.

En die wereld-dichtbij? Mijn Nederlandse wereld, hoe zit het daarmee? Wij 
mogen helemaal niet mopperen. Het geweld is overzichtelijk. Criminelen die 
met elkaar afrekenen. Agenten die in hun functie worden bedreigd. Militairen, 
die maar niet meer in uniform op straat moeten lopen. Zorgelijke symptomen, 
die zich in de randgebieden van de samenleving afspelen.

Maar wat zich een half  jaar geleden in het politiek/officiële milieu afspeelde, 
vreet nog steeds aan me. Het is in het tumult van de laatste tijd in de vergetelheid 
geraakt. Ik bedoel die jonge kinderen van vluchtelingen, die al jaren in ons land 
zijn. Op de lagere school zitten. Goed hun best doen. Vriendjes maken. Graag 
naar het voortgezet onderwijs willen. Maar die opeens voor een blokkade ko-
men. Ze moeten terug naar hun land van herkomst. Dat ze daar geen vriendjes 
hebben, de taal niet spreken, maakt geen bal uit. Wet is wet, nietwaar? Dat zo 
kinderlevens geruïneerd worden, wordt op hoger niveau niet eens bedacht.

Dan wordt er toch opeens naar het protest van klasgenootjes en schoolkin-
deren geluisterd. PvdA en VVD steken de koppen bij elkaar om een schijn van 
menselijkheid omhoog te houden. PvdA pleit voor de kinderen. Mooi hè? En de 
VVD houdt de kaarten van het eigen belang dicht bij zich. ‘Voor wat hoort wat!’, 
vinden de liberalen. De kinderen mogen blijven, maar dan moeten de rijkeren 
een belastingvoordeel krijgen! Dat levert dan weer € 400 extra op aan hun toch 
al riant inkomen. 
Ik vind dat met deze schandelijke koehandel beide partijen zich schuldig hebben 
gemaakt aan kinderhandel! De VVD door dit te eisen en de PvdA door met die 
eis akkoord te gaan.

● Harris Brautigam

Berichten van de pr-club
Kerstconcert - Nu al vast kondigen we aan dat het Duifkoor op zondag 14 
december om van 12.00 tot 13.00 uur een kerstconcert zal verzorgen. 
Alle Duiven zijn hierbij van harte uitgenodigd om te luisteren en mee te zingen. 
Graag willen we vragen om dit nieuws al te verspreiden bij vrienden, buren, ken-
nissen, op je werk, zodat dit concert in de agenda’s van velen terechtkomt.
Er zal ook een flyer verschijnen, daarvoor vragen we ieders medewerking om 
deze te verspreiden. Suggesties daarvoor zijn: in je trap- Lees verder op pagina 2 ►
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 9  nov Hanneke de Groote
   Vincent Kemper
 10  nov Joyce Woudenberg
 14 nov Niek Post
 19 nov Ans Visser
 23 nov Ton Visser
 26 nov Irina Antonova
 1 dec Mirjam van Golen
 8 dec Sophie van Els
 11 dec Anneke Labots
 12 dec Marc van de Giessen
 13 dec Hans Gildemacher
 14 dec Jelte Moerkamp
            Yvonne v.d. Velden

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.net

● Stichting De Duif, entree kerkzaal
Prinsengracht 756, 1017 LD Amsterdam

 Telefoon  06 45949624
  Rabobank NL20 RABO 0173 6297 92

Verzending HGL

  Hortense Ghijs ...................  020 6266155

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?
 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 
Van hen wordt actieve deelname  verwacht.

Jaardoel - maandcollectes
2014 - Hospice Curia De laatste fase 
van het leven en het stervensproces van 
veel mensen vindt plaats in een omgeving 
die zij zelf niet hebben gekozen. Stichting 
Kuria probeert in haar hospice zoveel 
mogelijk thuis te maken voor iedereen.

Advent en kerst 2014
Laten we stoppen met het voeden van de mechanismen die wanhoop creëren. 
Ons geloof  geeft ons zo veel kwaliteiten die tegengif  zijn tegen de mechanismen 
die we willen ontmantelen. 
De verdeeldheid ontkrachten we, het zwarte schaap sluiten we niet meer uit, 
er is geen wij-zij tegenstelling meer, en we stappen voorbij de actie-reactiepatronen. 
“Dat wij elkaar behoeden en doen leven” is het verbindende thema van de 
aanstaande advent- en kerstperiode. 
Hieronder lichten de voorgangers hun deel-thema’s in het kort toe.

30 november – Maruja Bredie – Verlangen 
Met ons verlangen naar liefde en aandacht botsen we tegen onze beperkingen. 
Cynisme is een wapen om ons hart te beschermen. Durven we met een open blik 
en met een open geest om ons heen te kijken? 

7 december – Carolien Maris – Herschep ons hart
Ons hart krimpt ineen bij zoveel geweld op tv. We draaien letterlijk en figuurlijk 
de knop om. Maar hoe kunnen we ons hart open houden? 

14 december – Hans Ernens – Ontdek het goede 
Sta open voor nieuwe visies, andere meningen, bijzondere religies. Laat het in 
plaats van je intolerantie, je interesse wekken. 

21 december – Diana Vernooij – Keer je om
Voorbij onze angsten en verbijstering zijn er nieuwe wegen. Het licht stroomt 
door de scheuren van de muur. 

24 december 17.30 uur Kinderkerstviering – Bert van der Meer 
Samen tegenover verdeeldheid
We staan samen rond het kind dat geboren is. Dit kind verenigt en ontwapent, 
gewoon: met één blik.

24 december 24.00 uur, Kerstnachtviering – Hans Ernens en Henk Kemper 
Omarm elkaar met alle vurigheid
We richten ons op het goede dat schuilt in ieder mens. Omarm je geliefden en je 
medemens: dat wij elkaar behoeden en doen leven. 
● Redactie: Diana Vernooij
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portaal, op het prikbord van de super, in de bib-
liotheek, op scholen, op je werk, en andere plekken waar jij van denkt dat daar 
belangstellenden voor dit concert zullen komen.
Promotie voor De Duif Hoe kan je nog meer promotie maken voor De Duif? 
We hebben visitekaartjes, er zijn folders speciaal gemaakt voor nieuwkomers, de 
wekelijkse boekjes van de vieringen is natuurlijk ook prachtig materiaal om uit te 
delen. En heb je de cd en de dvd al eens onder de aandacht gebracht van jouw 
netwerk? Of  weggegeven?
En dan is er natuurlijk de website (www.deduif.net), nu zo’n jaar al ‘draaiend’. en 
we zijn er als pr-club trots op, dat de website up-to-date is. Actuele berichten en 
overwegingen worden snel verwerkt. Er is een blog van Marina te lezen. Kortom, 
ook voor de doorgewinterde Duif  is het echt de moeite waard om regelmatig de 
website te bezoeken.
Nieuwe leden voor de PR club Je bent van harte welkom als je onze pr-club 
wil versterken. We willen met elkaar bereiken dat de vieringen beter bezocht 
worden. Daar is ook menskracht nodig om hiervoor plannen te maken en uit te 
voeren.Wil je meer weten? Je kan terecht bij Carolien, Fred en Tineke, ook voor 
vragen, ideeën en suggesties.
● Tineke de Waard

PR-club - Vervolg van pagina 1 
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Kaarten en cake
Zoals ieder jaar zijn er weer kerstfoto’s 
van De Duif verkrijgbaar met envelop 
voor slechts € 1, en per 10 stuks voor 
€ 9. De kerstfoto’s zijn verkrijgbaar 
vanaf 2 november in de koffiehoek. 
Daarnaast zijn er nog de ‘gewone’ 
kaarten met envelop, eveneens voor 
maar € 1.
Ook is er elke week, gebakken door 
onze meesterpatissiers, heerlijk gebak 
en cake te verkrijgen, nog steeds 
voor het luttele bedrag van € 0,50. 
Voor koffie en thee blijft een vrijwillige 
bijdrage gelden.
● Hortense Ghijs

Popkoor Noisy Voices
Op 9 november zal Popkoor Noisy 
Voices een generale repetitie houden 
in De Duif! Dit, in verband met twee 
optredens op zaterdag 21 november 
tijdens het festival Struun op Texel. 
Wij beginnen direct na de viering en 
het zal tot 13:00 uur duren.

Noisy Voices is een Amsterdams 
popkoor dat staat onder leiding van 
dirigent Nico Ravenstijn. 
Ik (Liesbeth) ben lid en secretaris van 
dat koor, vandaar de connectie met De 
Duif. Het bestuur van De Duif is zo lief 
om ons de tijd en ruimte te geven om 
de generale repetitie daar uit te voeren.

We nodigen natuurlijk iedereen van 
harte uit om te blijven en te genieten 
van onze zang. 
Ook hopen we zelf publiek mee te 
nemen, misschien ook in de viering, wij 
zullen dat zeker stimuleren. 
Het repertoire is moderne Engelse 
en Nederpop. Ons thema is ‘Colors 
of Love’, waarin alle aspecten van de 
liefde bezongen worden.
● Liesbeth Broekhoff

Verhuisbericht
Na ons huwelijk op 28 juli zijn wij ver-
huisd naar België. Ons nieuwe adres is:
Brechtje Moerkamp en Damir Mustafic
Pater Damiaanplein 16/0201
3000 Leuven, België

Wij willen jullie bedanken voor alle 
felicitaties en lieve wensen.
● Brechtje en Damir

Lieve familie, 
vrienden en vriendinnen
Wij willen jullie bedanken voor de prachtige dag van 6 september. Onze 
trouwdag is mede door jouw aanwezigheid voor ons en voor velen met ons één 
groot feest geworden. 

We waren overdonderd toen we De Duif  binnenkwamen en zoveel lieve en 
vrolijke mensen zagen staan, het applaus kwam binnen en de hele viering 

was een feest van ontspanning en herkenning. Niet alleen voor ons, maar gezien 
de reacties ook voor velen om ons heen. 
We kregen ook reacties als “wat is het mooi dat jullie elkaars anders zijn zo kun-
nen laten bestaan”. De voorgangers, het koor, de getuigen, pianiste Irina; alles 
was áf  en mooier en beter dan ooit gedacht. De liefde en de warmte die er naar 
ons toekwam was hartverwarmend

En het feest ging door voor ons en onze meest nabije gasten in het Wilhel-
minadok, met lekker eten en drinken en muziek en dans. Maar ook met gezellige 
en mooie verhalen, liedjes en bijzondere optredens. 
We leven met een heerlijke herinnering in ons hart en in ons leven. 
Allemaal heel erg bedankt!!!

De cadeaus zijn goed terechtgekomen, zie hieronder de berichten van Stg. Zwerf-
dier Alkmaar en Stg. Nicoles Huiskamer in Bovenkarspel op Facebook. 
En ook De Duif  heeft gelukkig een mooie collecte geïncasseerd.

Wij wensen jullie allemaal alle goeds en liefs toe,
Dank je wel,
● Marleen en Marina

Gift van bruidspaar
Onlangs traden Marleen en Marina in het huwelijk. In plaats van geschenken in 
ontvangst te nemen, deelden zij een grandioos cadeau uit: Stichting Zwerfdier 
kreeg een gift van maar liefst € 1035! Namens bestuur, medewerkers, vrijwilligers 
en natuurlijk alle poezen ontzettend bedankt voor dit prachtige bedrag.
● www.facebook.com/stichtingzwerfdier

Nicoles Huiskamer
Dominee Marina Slot en haar vrouw Marleen kwamen gisteren zo lief  bij ons 
met een wel heel bijzondere en gulle gift van € 1036. Voor hun huwelijk hebben 
zij elk een doel gekozen waarvoor zij hun gasten donaties gevraagd hebben, in 
plaats van cadeaus. 
Stichting Nicoles Huiskamer was naast Stichting Zwerfdier dus een van de twee 
doelen. Geweldig gewoon. Toen de kids ’s middags kwamen, hebben wij ze het 
geld laten zien, dat was heel indrukwekkend. En het allermooiste is dat ze alle-
maal dolgraag op de uitnodiging van de dominee in willen gaan om een dienst te 
helpen voorbereiden en dan te komen luisteren. 
Wow, wat een mooie dag!
● www.facebook.com/stichtingnicoleshuiskamer
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Zondag 14 september vond de VA plaats op ’t 
Hemeltje. Het was een bijeenkomst die zeker de 
moeite waard was, met mensen die geïnteresseerd 
zijn en die hebben meegedacht en gesproken over 
de geagendeerde punten. Mocht je nieuwsgierig 
zijn geworden: de volgende VA staat gepland 
voor zondag 7 december van 12.00-13.00 uur.
De zondag er na, 14 december van 12.00-13.00 
uur zal er een Kerstconcert uitgevoerd worden 
door het koor van De Duif! Vertel het aan vrien-
den, familie en bekenden en kom tezamen in de 
sfeer van Kerstmis.
De volgende Bestuursvergadering (BV) vindt 
plaats op donderdag 6 november 20.00 uur op ’t 
Hemeltje. Mocht je daarbij aanwezig willen zijn, 
voel je welkom.

Roze zondag in Hoorn
Op 5 oktober vond er wederom een roze viering 
plaats in Hoorn. Het koor was door Marina 
uitgenodigd om de viering muzikaal te onder-
steunen. Dat hebben we met liefde gedaan. De 
viering liep wat uit; volgens Marina omdat ze 
‘natuurlijk’ weer veel te veel in de viering wilde 
stoppen. De viering bevatte onder meer een 
dansmeditatie. Voorafgegaan door een gedicht 
dat uitgebeeld werd door een danser. Daarna 
werden we uitgenodigd om onder begeleiding 
van onze Irina die ‘Metamorphosis-II’ van Philip 

Glass speelde een kaarsje aan te steken en dat dan vrij 

bewegend/dansend door de kerk op een tafel te plaatsen. 
Na afloop was er tijd voor een gesprek met een kop koffie 
of  thee.Marina heeft ons verrast door een vergoeding van 
€ 300 aan De Duif  over te maken als dank voor onze inzet. 
Marina, nogmaals onze dank!

Leo Haggenburg overleden
Tijdens ons 40-jarig jubileum was hij nog bij ons in de 
kerk. Ik heb Leo toen gesproken en hij vertelde van zijn 
ziekte. Hij was geruime tijd ziek en is op 4 oktober op 
69-jarige leeftijd overleden. Leo was een van de koorleden 
in de jaren zeventig. Na verloop van tijd heeft Leo ervoor 
gekozen om niet meer deel te nemen aan de activiteiten in 
De Duif. Ik vond het fijn dat hij op ons jubileum kwam; 
het is verdrietig dat er een afscheidsbijeenkomst was hier 
in De Duif  op zondag 13 oktober. We hebben Leo’s zus 
Thea namens De Duif  gecondoleerd met dit verlies van 
een veel te jonge man.

Soort concert
Zondag 9 november om 12.00 uur zal het koor waar Lies-
beth Broekhoff  in zingt een generale repetitie houden (zie 
artikel elders in dit nummer). Wie het leuk vindt om hier 
naar te luisteren en te kijken, is van harte welkom!

Geniet van al het moois dat er is! De Duif  voor en met 
elkaar.

● Yvon van der Meer
Voorzitter en ‘sopraan linksbuiten’

Vergadering van AangeslotenenUtrechtsedwars
Amnesty International - Spoedactie
Spoedactie Syrië: gezin met zes kinderen verdwenen
Op 9 maart 2013 werd Abdulrahman Yasin door de mili-
taire inlichtingendienst gearresteerd. Een dag later werd 
beslag gelegd op geld en bezittingen van zijn gezin. Op 
11 maart werden zijn vrouw Rania Alabbasi en hun zes 
kinderen ook opgepakt. 
De reden van hun arrestatie is onduidelijk. En ook de 
locatie waar het gezin wordt vastgehouden is niet bekend. 
Een ex-gedetineerde zegt Rania en haar zes kinderen – vijf  
meisjes en één jongen in de leeftijd van drie tot vijftien 
jaar – te hebben gezien in de gevangenis van de veiligheids-
dienst waar hij vastzat.
De Syrische autoriteiten hebben geen enkele informatie 
vrijgegeven over het gezin. Amnesty International maakt 
zich grote zorgen over het welzijn van Abdulrahman Ya-
sin, Rania Alabbasi en hun kinderen vanwege de slechte 
omstandigheden in Syrische gevangenissen en het risico 
op marteling.

Kom NU in actie en roep de autoriteiten op om het gezin 
onmiddellijk vrij te laten. 
Ga naar http://tinyurl.com/plo7n8e

● Bron: Amnesty International - www.amnesty.nl

Amnesty - Bloggen is slecht voor je rug
Kom in actie voor de vrijheid van Raif Badawi
Duizend zweepslagen en tien jaar cel. Dat is de straf  die 
de Saudische Raif  Badawi krijgt voor het schrijven van 
kritische blogs.
Begin mei 2014 werd de Saudische blogger Raif  Badawi 
veroordeeld tot tien jaar cel, duizend zweepslagen (vijftig 
per week) en een boete van 1 miljoen rial (191 duizend 
euro) voor het ‘beledigen van de islam’. Op 1 september 
werd de straf  in hoger beroep door het gerechtshof  in 
Jeddah bevestigd. De eerste serie zweepslagen kan daar-
door mogelijk al binnen enkele weken worden uitgevoerd. 
Amnesty beschouwt Raif  Badawi als gewetensgevangene 
die alleen maar vastzit omdat hij als blogger op vreedzame 
wijze gebruikmaakte van zijn recht op vrije meningsuiting.
Raif Badawi (1984) is medeoprichter van een van de 
grootste online fora van Saudi-Arabië, Saudi Arabian 
Liberals. Dit is de werkelijke reden voor zijn veroorde-
ling. De Saudische autoriteiten voeren een meedogenloze 
campagne om vreedzame activisten de mond te snoeren. 
Hierbij worden ernstige maatregelen, zoals zware gevan-
genisstraffen en lijfstraffen, niet geschuwd.
Ga naar: http://tinyurl.com/p9egzrd

● Bron: Amnesty International - www.amnesty.nl


