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Aanvang zondagsviering 10:30uur      

Vieringen en voorgangersrooster
- Aanvang zondagsviering 10:30 uur -
 1  febr Harris Brautigam  gastvoorganger
 8  febr Henk Kemper
   Doopviering Liz Blankert
 15  febr Bert van der Meer
 22  febr Carolien Maris
   1e Zondag 40-dagentijd
   1  mrt  Jan Andreae en Wouter Hamel
   Vredesvlucht
 8  mrt  Marina Slot
 15  mrt  Hans Ernens
 22 mrt Henk Kemper en Jan Meijer

Kindernevenvieringen
 29 mrt Palmpasen
  
Inrichten & sluitrooster gebouw
 25  jan Sabine en Fred
  1  feb Diana
 8 feb Carolien, Thea
 15  feb Jos
 22 feb Gerrard 
 25  jan sluiten: Yvon
 1  feb sluiten: Natalie 
 8  feb sluiten: Holke Hans
 15 feb sluiten: Tineke
 22  feb sluiten: Gerrard
Nieuw schema volgt als bestuur voor 
2015 is samengesteld 

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 reservelijst 
staan. Altijd handig, anders zijn het 
altijd dezelfde Duiven die voor jullie 
klaarstaan.
Zoals jullie zien, zijn bestuursleden 
verantwoordelijk voor het sluiten van 
de kerk.
● Gerrard Boot
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Religie
Van Google nam ik de volgende tekst over (gewoon ‘maand van de spiritualiteit’ 
intikken): ‘Veel mensen hebben behoefte aan inspiratie en zingeving. Het lijkt 
erop dat er ondanks alle welvaart ook iets verloren is gegaan. Daarom zoeken 
mensen naar een beter evenwicht tussen materiële welvaart en geestelijk en 
lichamelijk welzijn. De initiatiefnemers van De Maand van de Spiritualiteit 
willen aansluiten bij deze ‘groeiende behoefte aan zingeving en inspiratie die we 
in onze samenleving op dit moment zien’. Tot zover het citaat.

Dat er ‘iets’ in deze tijd van welvaart verloren is gegaan, is wel een heel erg 
understatement. Berichten over allerlei misstanden in de samenleving met zijn 
kapitalistische marktmechanismen, populistische haatzaai-politiek zijn nu niet 
bepaald opwekkend. Maar er gebeurt gelukkig iets waarbij van alle kanten 
gezocht wordt om mensen dichter met hun neus op de echte zinvolle vragen 
van het leven te drukken.

Wat mij echter opviel bij het overzien van de activiteiten in die maand (die tot 
en met 6 februari duurt), is de bescheiden plaats die daarin aan religie gegeven 
werd. Het is voor mij een teken aan de wand dat voor velen in de samenleving 
‘religie’ een zeer beladen woord is geworden. En niet helemaal ten onrechte. We 
zien en lezen hoe mensen door hun religie worden gedreven om bomgordels 
om te doen, redacties van kranten vermoorden, gijzelaars onthoofden. En met 
stille schaamte denk je dan terug aan de heksenprocessen, de martelingen van de 
inquisitie die ook met een beroep op de religie werden uitgevoerd.

Is religie dan wel zo’n gezond verschijnsel? Ik lees regelmatig de meest nega-
tieve en vernietigende uitspraken als er over religie gesproken en geschreven 
wordt. En het zijn dan de vormen van terrorisme en seksueel misbruik die 
hierbij worden opgevoerd. In feite betekent het werkwoord dat aan de basis 
van religie ligt ‘verbinding maken’. En dat geeft inderdaad de kern aan van waar 
het om gaat bij religie: verbinding maken met een hogere macht: God. Maar, 
en dat moet in de nasleep van Kerstmis extra duidelijk zijn, dat kan niet zonder 
tegelijk verbinding te maken met mensen, net zoals God verbinding zocht met 
mensen in Jezus van Nazareth. In de religie zoek ik daarom de mensen om mij 
heen en de mensen ver weg. Mensen voor wie je je verantwoordelijk wilt voelen. 
Gemeenschapsvorming is daarbij het wezen van religie! Jezus van Nazareth 
heeft ons dat voorgedaan. Wie die gemeenschapsvorming uit het oog verliest, 
wordt een zonderling of  een fanaat, en erger: een dwingeland, een terrorist of  
een moordenaar.

Zware woorden voor een kolommetje in ons Groene Licht. Ik geef  het toe. 
Maar de maatschappelijke ontwikkelingen brachten me er toe, om als Duiven 
het als een opdracht te blijven zien ons te blijven bezinnen op onze religie en 
gemeenschap. Misschien om een bescheiden en inspirerend lichtpuntje te zijn 
voor elkaar en onze omgeving. Ik wil het daar op 1 februari, als ik bij jullie voor 
kan gaan, graag over hebben!

● Harris Brautigam
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 27  jan Liesbeth Broekho�
 28 jan Yael van der Marck
   3 feb Maxime Vos
 10 feb Marja Bommerson
 12 feb Arjan Vader
 16 feb Marina Slot
 21 feb Frans Gerritsma
 23 feb Yvon van der Meer
 25 feb Christel Meeuwissen
   7  mrt Rob Gijbels
 12  mrt Tobias van der Marck
 14  mrt Bea Kuyper
 15  mrt Corrie Keijzer

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 - maandcollecte
2014 - Hospice Kuria Stichting Kuria 
probeert in haar hospice zoveel mogelijk 
‘thuis’ te maken voor iedereen.
Op elke tweede zondag van de maand 
gaat voor dit doel een extra collecte rond.

Verkiezing voorgangers 2015
Het is al een lange en unieke traditie in De Duif: de jaarlijkse verkiezing van onze 
voorgangers. Uit noodzaak en geïnspireerd op de gebruiken in de eerste christenge-
meenschappen is daartoe ooit na vele discussies besloten. De kandidaat voorgangers 
2015 vertellen welke invulling zij komend jaar willen geven aan het ambt. 

‘We hebben het zo nodig, om wekelijks weer bemoedigd en aangevuurd te 
worden. Hoe houd je je olielamp brandend? Door genoeg brandstof  bij je te 
hebben. De kracht van zachtheid, de scherpte van aandacht, de aardsheid van 
spiritualiteit, de volheid van loslaten, de wijsheid van de tradities – dat is de 
brandstof  die ik met jullie wil delen.’ Dit schreef  ik in 2013 als mijn motivatie 
– en het geldt dit jaar des te meer. Er zijn vragen genoeg om te stellen, gebeur-
tenissen om te ontrafelen, ervaringen om bij te blijven, gevoelens om te onder-
zoeken. En dat wil ik allemaal om bij te kunnen dragen aan een wereld die voor 
steeds meer mensen waardevol is. Het voorganger zijn, is een inspiratiebron. 
Het delen van die kwaliteiten met anderen, voelt sterk. Ik ga dit jaar weer graag 
voor in De Duif. 
● Diana Vernooij

Ik weet niet of de God van mijn opvoeding bestaat. De religie rondom ons 
gaat van zijn bestaan uit, vanzelfsprekend. Ik hoor ook tot de verwereldlijkte 
mensheid van deze postmoderne tijd, waarin we zeggen: God bestaat niet. En 
bewijsbaar is hij nog minder.
Toch is er iets anders in mijn leven: een stem die enerzijds binnen in mij is en 
anderzijds eigenlijk tot mij komt. Ik kan die stem niet vereenzelvigen met wat ik 
zelf  denk of  zeg, hoop en vrees. Hij is niet zo duidelijk, het is meer een zachte 
fluistering vanuit een verborgen stilte. Maar het is een stem getuigend van licht, 
dat mij trekt.
 Door die beloftevolle stem word ik losgemaakt uit de betovering en de omklem-
ming van de bestaande wereld. Ik kom in beweging naar vrede, recht, vrijheid en 
gemeenschap toe. Het is een stem ‘die de stilte niet breekt’, zo zacht en innig en 
tegelijkertijd zo onweerstaanbaar. Die bindende stem noem ik – door de Bijbel 
geleerd – God. Hij is weerloos tegen elke ontkenning, ook die van mij, maar laat 
mij niet los. Hij boeit mij, bemoedigt mij en troost mij. Ik hoor die stem vaak in de 
liederen van het koor. Ik hoor die stem vaak in De Duif. Ik leef  op zijn adem.
● Jan Andreae

Voor 2015 stel ik me wederom verkiesbaar als voorganger in De Duif. Tussen 
mijn debuut als voorganger in november 2011 en recentelijk tijdens de Kerstnach-
tviering, liggen jaren van groei en bewustwording, mede dankzij jullie support en 
reacties. Elkaar iets moois meegeven, een boodschap, teksten van een prachtig lied 
en elkaar bemoedigen, dat is ook voor komend jaar mijn drive. Samen op zoek 
naar het Goede. Soms raken we de richting wel eens kwijt in deze harde wereld. 
Maar zolang we vooral het goede in elkaar willen blijven ontdekken, wil ik graag 
samen met jullie op weg naar een mooi nieuw jaar in De Duif.
● Hans Ernens

Het was een verrassing voor mij dat ik zo veel stemmen kreeg om kandidaat 
te mogen zijn. Er waren bij mij al voorzichtige gedachten over het voorganger-
schap ontwikkeld en in de praktijk betekende dat meer lezen en ontdekken als 
deelnemer aan de liturgiegroep en een aantal keren als lector bij de dienst in de 
Duif. En als Het Groene Licht op 25 januari wordt uitgereikt, heb ik als kandi-
daat-voorganger al mijn eerste overweging net achter de rug.
 Het is de meesten van jullie wel bekend dat wij (Liesbeth en ik) op Kerstavond 
2012 de dienst kwamen bijwonen en daar positief  en blij van thuiskwamen. Wij 
voelden ons welkom en thuis. Positief  over de uitgangspunten en blij over de 
gemeente en hoe de mensen met elkaar omgingen en omgaan. Hieronder een 
samenvatting van de website over waar wij in De Duif  in geloven.
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 De Duif  is een gemeenschap voor en door bevlogen mensen. Op de aller-
eerste plaats geloven wij er in een open en gastvrije geloofsgemeenschap in 
Amsterdam-centrum te zijn, een plek waar mensen van velerlei achtergrond 
elkaar vinden in een gezamenlijke zoektocht naar zingeving, inspiratie en 
vernieuwing van liturgie, geworteld in de Bijbelse traditie met een uitgestoken 
hand naar ons dagelijks leven. We laten ons verrassen door andere tradities en 
wijsheidsliteratuur. Dat levert nieuwe zienswijzen op, eigentijdse thema’s en een 
verrijking van onze eigen blik. Wij blijven nieuwsgierig naar elkaar. Door een 
geest van verbondenheid en oprechte betrokkenheid ademt de viering diepgang 
in je gewone leven. De Duif  biedt je dit graag aan. Iedereen is welkom, jong en 
oud, ongeacht je achtergrond.
 Dat onderschrijf  ik van harte en wil mij richten op de eigentijdsheid van 
de liturgie in ons dagelijks leven en mij ook richten op andere tradities en wijs-
heden. Dat doe ik mijn hele leven al, maar is door de inspiratie in De Duif  weer 
op de plaats in mijn leven gekomen waar het thuishoort. En daar zal het blijven. 
Ongeacht of  ik als voorganger gekozen wordt. Verheug mij wel op het voor-
ganger zijn nu of  in de toekomst.
● Jan Meijer

Ook in 2015 ben ik beschikbaar als voorganger voor onze basisgemeenschap 
De Duif. Op zoek naar datgene wat waardevol is in het leven. Op zoek naar dat 
wat het meest waardevol is in onszelf. Met elkaar in gesprek gaan, op de maan-
dagvond, op de zondagochtend, op het werk, in de kroeg, aan de keukentafel. 
In gesprek over datgene wat ons raakt, wat ons verbindt, wat ons verwondert 
en wat ons verwondt. En dan een aantal keren per jaar de verantwoordelijkheid 
nemen om op zondagochtend een viering met elkaar te creëren, die je blij maakt, 
nieuwsgierig of  soms boos. Maar die je in ieder geval op zoek laat gaan naar dat-
gene wat voor jou waardevol is in het leven. Met elkaar verder dat pad opgaan, 
werkend aan een betere wereld, dichtbij en verder weg.
● Helma Schenkeveld

Lieve Duiven, Ook dit jaar stel ik mij beschikbaar om zo’n 4 keer voor te 
gaan in Duif-vieringen. Meer kan helaas niet, omdat een groot deel van mijn 
predikantswerk in West-Friesland zich afspeelt op zondagen en in het weekend. 
Gelukkig kan ik door verhalen, contacten en internet goed op de hoogte houden 
van wat er reilt en zeilt.
 En Duiven vragen mij ook om hun vreugde en hun verdriet in spirituele 
vorm voor te bereiden, voor de één een uitvaart, voor anderen de doop van hun 
kindje. Ik doe weer mee met de voorgangersvergaderingen dit jaar en probeer de 
thema’s in mijn eigen gemeentes af  te stemmen op de Duif-thema’s. Voor mij is 
De Duif  een bron én een leer- en speelplek.
 Ik voel mij in mijn werk als een vis in het water en ik hoop ook iets van die 
vreugde en ervaringen mee te nemen in het voorgaan in De Duif. God is voor 
mij Liefde en als ik dat in mijn hart weet, komen er dikwijls mooie gesprekken 
in de liturgievergadering en bijzondere vieringen.
Tot ziens en liefs, 
● Marina Slot

Net als in vorige jaren stel ik mij kandidaat om het komende jaar voorgang-
er te zijn van De Duif. Wij kiezen onze voorgangers en zij krijgen hun draagvlak 
van de mensen die de vieringen bezoeken. Met het kiezen bevestigen we onze 
opvatting dat voorgangers wat je noemt ‘voorganger’ zijn. Zij die namens de 
gemeenschap het woord voeren. Die soms een beetje gids zijn en soms onheils-
profeet om ons scherp te houden. Maar altijd met ‘de goede zaak’ voor ogen. 
Precies zoals dat eeuwen geleden gebruikelijk was.
 Ik vind het belangrijk dat we elkaar inspireren en voeden. Dat we naar huis 
gaan met een gevoel, een weten, een voornemen van: ik kan en ik durf  het ko-
mende week weer aan, want ik doe er toe; mijn bijdrage zal het verschil maken. 
Juist in deze moeilijke tijden hebben we kracht en bemoediging nodig. Juist in 
deze tijd moeten we elkaar inspireren en duidelijk maken Lees verder op pagina 4 ►

In Memoriam Ton Wiemers
Hoe mooier en rijker de herinneringen,
des te moeilijker de scheiding.
Maar dankbaarheid verandert de pijn
van de herinnering in stille vreugde.
- Dietrich Bonhoeffer

Ton Wiemers overleed op 20 januari.
Ton was jarenlang de grote inspirator 
van De Duif. Hij is vele jaren, eerst 
als priester en later als een van de 
gekozen voorgangers, voorgegaan bij 
de vieringen in De Duif. 
Ton was bij alle belangrijke ontwikkelin-
gen betrokken, heeft twee keer het 
kerkasiel in De Duif georganiseerd en 
was jarenlang voorzitter van het bestuur.

De laatste jaren leed Ton aan vasculai-
re dementie en kon hij De Duif niet 
meer bezoeken. Ton is 92 jaar geworden.

De afscheidsviering vindt plaats 
op zondag 25 januari om 13.00 uur 
in zijn geliefde kerk De Duif, 
Prinsengracht 756, Amsterdam.

Aansluitend wordt met Tons vrouw 
Carla door de aanwezigen een glas 
geheven op het goede en bijzondere 
leven van Ton.
Hij zal maandag in kleine kring in 
Buitenveldert worden begraven.
● Namens bestuur en voorgangers van De 
Duif, Diana Vernooij

Uit de rouwcirculaire
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.

Antonio Joannes Maria Wiemers
* Amsterdam, 6 mei 1922 
† Weesp, 20 januari 2015

Ton heeft zijn leven ten volle
geleefd: zoeker, lief, eigenzinnig en 
waarachtig.

Speciale dank betuigen Tons 
vrouw Carla en de familie aan de 
medewerkers van het verpleeghuis 
Hogewey voor de professionele en 
liefdevolle verzorging van Ton in zijn 
laatste levensjaren.



dat het leven de moeite waard 
is. Duidelijk maken dat geloven in de ander, de moeite waard is.
 Naast de woorden binnen de christelijke traditie gebruiken wij woorden uit andere 
religies die het waard zijn belicht en uitgesproken te worden. Zoeken naar de samen-
hang in de diverse religies, vind ik boeiend. Met teksten als startpunt, nadenken over 
wat die teksten betekenen in ons huidige wereldbeeld, is zinvol.
 Het louter lezen van de teksten en er niets mee doen zou mij te pover zijn. Het 
zoeken naar dat wat de gekozen teksten kunnen betekenen voor ons geloof, het 
zoeken naar de betekenis ervan voor ons dagelijks bestaan, dat is in mijn ogen een 
van de opdrachten van voorganger zijn. Dat wij uitgedaagd worden om de inhoud, 
de lading, de essentie van de woorden zichtbaar te maken in de praktijk; het vertelde 
verhaal staat dan in dienst van een haalbaar toekomstvisioen; het wordt verteld ter 
bemoediging. Een betere wereld die begint bij ons zelf.
 Ondersteund met prachtige muziek en zang zijn onze diensten ‘vieringen.’ Het weke-
lijks vieren van het leven met en voor elkaar. Daar wil ik mijn bijdrage aan leveren.
● Henk Kemper

Het afgelopen jaar was mijn eerste jaar als gekozen voorganger in De Duif. 
Het is en blijft mooi werk om naast het gewone bestaan bezig te zijn met vierin-
gen voorbereiden, zinvolle thema’s kiezen, gesprekken voeren over hoe je in het 
leven staat, woorden te wegen, passende liederen te verzamelen en uiteindelijk op 
die zondagochtend alles op zijn heilige plaats te laten vallen. Onderwerpen zoals 
‘De doop van Jezus’, ‘Tastend op weg’ (in de zomerserie over zintuigen), ‘De 
eenling’ (over de zin van eenzaamheid), ‘Hervind hun namen’(dodenherdenking 
en Holocaust) en niet te vergeten de extra viering rondom Paulus die de prachtige 
titel kreeg ‘Kom over ons met uw geest’. Natuurlijk brengt het momenten van 
twijfel mee en ben ik echt weleens verdwaald in de veelheid aan bijzondere 
(bruikbare en onbruikbare) teksten. Maar als ik terugkijk naar dit eerste jaar, ben 
ik tevreden en zegt een stem in mij: gewoon hiermee doorgaan, want mensen, 
wat een rijkdom! Volgend jaar wil ik mij richten op de kracht van gebed in de 
viering en een open oog houden voor mensen die zich buitengesloten voelen of  
te maken hebben met eenzaamheid of  armoede. En verder verheug ik mij erop 
om weer samen te werken met ook nieuwe Duiven!
● Carolien Maris

Het is niet vanzelfsprekend dat we in onze individualistische wereld deel 
uitmaken van een gemeenschap. Veel mensen zijn zoekend op weg naar hun 
plaats in deze maatschappij en voelen zich verbonden met slachtoffers van een 
vliegtuig dat neergeschoten wordt, of  een redactie van een satirisch blad dat 
wordt uitgemoord, of  de kleur van zwarte piet. En voelen dan de behoefte om 
iets te doen, iets te laten zien. Bloemen te leggen, mee te lopen in stille tochten, 
kaarsjes te branden, te demonstreren, likes te geven op Facebook. Ik weet alleen 
niet zo goed wat het betekent als je bloemen legt, kaarsjes brandt en je stem 
verheft op sociale media. Is een muisklik hetzelfde als je stem verheffen? We 
hebben behoefte om ons op die momenten te verbinden, zoveel is duidelijk, 
alleen: wat betekent het de volgende dag?
 In deze soms verwarrende wereld weet ik dat we méér gemeenschap nodig 
hebben en niet minder. Wij maken deel uit van de Duifgemeenschap. Daarin 
doen we ons best om elkaar te behoeden en doen leven. Om elkaar tot steun te 
zijn als het moeilijk is. Om onze angsten te overwinnen die ons overvallen. Om 
vreugde te kunnen delen met elkaar.
 Ik wil daarin opnieuw uw voorganger zijn. Door te vertellen: een verhaal dat 
we kennen maar nooit zo hebben gelezen. Door een gedicht tot leven te bren-
gen. En door rituelen levend te houden. Ik hoop dat u me die kans wil geven 
door voor me te stemmen op de verkiezingszondag.
● Bert van der Meer

Voorgangersverkiezing 2015 - vervolg van pagina 3 ►Gedoopt
Op zondag 18 januari werd gedoopt 
Valentine Jelly Martrijntje
dochter van 
Holke-Hans en Baudyn Boersma

Ontvangen Kerst- en 
Nieuwjaarswensen van... 
Paul , Elizabeth en Lucas Louter
Maruja Bredie en Niek Post
Alfons Ruitenbeek sr.
Stadsherstel Amsterdam
Alet Aalders en Nico Kraakman
Ancel Tholen, Timo en Sophie van Els
Theo en Nell Gerts
Cees Blaauw
de Protestante Kerk 
Diaconie Amsterdam

Wensen voor een nieuw jaar
uit de liturgiegroep
(Uit de viering van 4 januari 2015)

* Inzicht en rust, gedrevenheid en een 
luisterend oor, liefde en hartelijkheid; 
waar ons pad ook moge gaan.

* Ik hoop dat we elkaar zullen blijven 
bemoedigen en respecteren in onze 
opvattingen.

* Continuïteit in kwaliteit en 
enthousiasme. Waar mogelijk 
uitbreiding kring voorgangers met 
steeds een nieuwe kijk. Geen zorgen 
over financiën. Elkaar behoeden en 
doen leven.

* Dat we op eigen vleugels verder 
mogen vliegen en onze zegeningen 
tellen 2 voor 2.

* Groei in de gemeenschap, zowel 
geestelijk als in aantal

* Laten we in het jaar 2015 opnieuw 
om ons heen kijken naar mensen, die 
het geestelijk of lichamelijk moeilijk 
hebben. Laten we proberen ze op 
te vangen met liefde. Dat het een 
gezegend jaar mag worden voor ons 
allen

* Dat iedereen zonder onderscheid, 
zich welkom en opgenomen mag 
voelen binnen de gemeenschap.
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Een Vredesvlucht voor 
Desie Lieuw Hie
In december mocht ik een vredesduifje van 
de actie Vredesvluchten van PAX (Christi) 
uitreiken. PAX heeft veel internationale 
contacten met mensen in conflictgebieden. 
Door een duifje naar hen te sturen laat je 
weten dat zij er niet alleen voor staan. Ook 
mensen in Nederland die aanhoudend zich 
inzetten, komen hiervoor in aanmerking. 
Ik kwam al snel op het idee om Desie 
hiervoor te kiezen.
 Desie ontmoette ik op de cursus ‘Ver-
trouwenspersonen in de wijk’ in Amster-
dam-West van de Stichting Samen Wonen 
Samen Leven (www.sw-sl.nl). Helpers hel-
pen, waar geen helper is, is het motto van 
deze Stichting, die in 2005 werd opgericht 
door Hans Krikke. Mensen die problemen 
hebben overwonnen met geldgebrek of 
hun woonsituatie, wijzen anderen die 
hiermee worstelen weer de weg om eruit 
te komen. Met een mooi woord: ervarings-
deskundigen, die hiervoor extra getraind 
worden. Het gaat om samenredzaam, 
in plaats van het veel gebruikte woord 
zelfredzaamheid. Het is soms voor één 
persoon alleen niet te behappen als de 
problemen boven het hoofd groeien.
 Desie was jarenlang werkzaam bij DWI 
(toen nog de Sociale Dienst) en is nu al-
weer een paar jaar als vrijwilliger werkzaam 
voor het inloopspreekuur in de Staatslieden-
buurt. Daar biedt zij steun en komt in actie 
met mensen die bijvoorbeeld vastgelopen 
zijn in hun financiën. En dat zijn er best 
veel tegenwoordig. Vaak zijn er ook familie-
problemen, een zwakke gezondheid, 
heimwee naar het geboorteland of een-
zaamheid. Gelukkig kun je dan ook door- 
verwijzen. Desie is van Surinaams/Hindoe-
staanse afkomst en zij spreekt bovendien 
behoorlijk goed Marokkaans, naast Neder-
lands en Surinaams.
 Ik leerde haar kennen als een direct en 
integer persoon met gevoel voor humor, 
die veel mensen in de buurt kent. Zij kan 
niet tegen onrecht, maar ook niet tegen 
het verdraaien van de waarheid of het 
achterhouden van feiten. Haar meest 
favoriete zinnetje om mensen in beweging 
te krijgen is: wat ga jij zelf aan jouw situatie 
doen? Zij was heel erg verrast toen ik haar 
vertelde dat zij een duifje kreeg. ‘Carolien, 
ik vind het een grote eer’, zei ze. Ze vond 
het bijzonder om in De Duif te gast te zijn. 
Zij gaat gewoon door met haar werk in de 
wijk en daar wens ik haar natuurlijk veel 
sterkte mee.
● Carolien Maris

Voordracht jaardoel 2015
De Duifgemeenschap voelt zich maatschappelijk verantwoordelijk en betrokken. 
Jaarlijks kiest de geloofsgemeenschap een sociaal doel. Op elke tweede zondag 
van de maand wordt hiervoor een extra collecte gehouden.

The Dreamcatcher Foundation is een kleinschalige organisatie die arme ge-
meenschappen, en met name vrouwen, ondersteunt om bedrijven op te zetten 
die hen helpen geld te verdienen voor hun onderhoud. Het gaat erom dat de 
zwarte en gekleurde Zuid-Afrikaanse bevolking geholpen wordt de armoede te 
overwinnen en een menswaardig bestaan op te bouwen. Het bijzondere is dat 
deze organisatie zich richt op economische ontwikkeling en bedrijvigheid met de 
mogelijkheden van de ‘townships’.

De projecten worden zo gemaakt dat zwarte vrouwen hun kans kunnen pakken 
op een eigen onafhankelijke bestaan. Dreamcatcher krijgt vrijwel geen financiële 
steun van de Zuid-Afrikaanse regering, ondanks dat het een 100% ‘black em-
powered’ organisatie is. Hierbij is de organisatie volledig afhankelijk van vrijwil-
lige bijdragen.

Dreamcatcher projecten
- Kamamma’s – kleinschalige toeristische bedrijven. Dreamcatcher richt zich op 
de vrouwen in de ‘townships’ en helpt ze zelfstandig ondernemer te worden in 
het toerisme. Hiervoor zijn 2 projecten ontwikkeld: ‘Home-stay’ = Logeren bij 
de Kamamma in een township - en ‘Cook-up with Kamamma’ = Samen een tra-
ditionele maaltijd bereiden en proeven. Ook kunnen toeristen dagtours maken 
vanaf  hun Kamamma vakantielocatie.
- Green Johanna – Afvalverwerking. Het zijn de armste gemeenschappen die 
de grootste gezondheidsrisico’s lopen door voedings- en andere soorten afval. 
Afvalverwerking via compostering en creatieve oplossing voor afval wordt op-
gepakt in de ‘townships’.
- Dreamcatcher kids-Kinderen zonder kansen uit de ‘townships’ worden 
begeleid om toekomstdromen te maken, gecombineerd met onderwijs en 
plezier.
- Crafting - Door kunstwerken van ijzerdraad, kralenkunst, traditioneel schilder-
werk, gemaakt door mensen die ervan leven, te verkopen. 

Doneren kan op ING Gironummer NL23INGB0005126929 of  ABN-AMRO 
IBAN rekeningnummer NL93ABNA0461587645. 

Door de Wilde Ganzen gesteund (2/3 van de inkomsten zelf  werven, en 1/3 

Bij de doop van Valentine: ‘Liefhebben en Loslaten’
Dit artikel werd eerder geplaatst op onze website deduif.net.
‘Je kinderen zijn je kinderen niet’ schrijft  Kahlil Gibran in zijn boek  de Profeet uit 
1928 over kinderen. En verder ook: ‘Zij komen door je, maar zijn niet van je, en 
hoewel ze bij je zijn, behoren ze je niet toe. Je mag hen je liefde geven, maar niet je 
gedachten, want zij hebben hun eigen gedachten. Je mag hun lichamen huisvesten, 
maar niet hun zielen, want hun zielen toeven in het huis van morgen’.
 Ik kom er op omdat ik binnenkort  een kindje mag dopen in de Duif  en dan komt 
deze tekst vaak in mij op. We gaan de gehele tekst gebruiken in de viering. En als je 
aan het begin staat van het opvoeden van zo’n klein mensje, kan je meer indenken, 
dan  dat je voelt en weet wat de schrijver echt bedoelt. Maar ervaren ouders weten 
hoe moeilijk het soms is, om én een kind liefdevol  te leiden, én te sturen, maar ook 
op tijd los te laten, omdat het kind zijn of  haar eigen weg mag en moet gaan.
In deze tijd staat het verhaal van de doop van Jezus centraal, ook dit kind is wel een 
heel eigen weg gegaan en zijn ouders hebben hem dikwijls niet kunnen volgen. Te 
hoog, te ver, te radicaal, te anders dan ze verwacht hadden.  En dat is iets wat iedere 
ouder herkent. Lees verder op pagina 6 ►
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In het jaar 2015 vieren wij het 41-jarig bestaan van onze 
mooie gemeenschap aan de Prinsengracht. Iedere week 
heb ik weer het gevoel van thuiskomen bij een gemeen-
schap voor wie ik in het komende jaar ook weer mijn 
steentje bij wil dragen. Dat heb ik ook persoonlijk ervaren 
op onze bruiloft die plaatsvond buiten De Duif. Het af-
gelopen jaar heb ik voor een 2e jaar mijn frisse blik mogen 
werpen als Koorcoördinator en de functie van coördinator 
Liturgie mogen vervullen. Ik plak daar heel graag nog een 
jaar aan vast en stel mij herkiesbaar voor het bestuur van 
Stichting de Duif.
● Natalie Coenradi-Hakhoff

Op de laatste Vergadering van Aangeslotenen werd mij 
duidelijk dat als ik een bestuurlijke functie ambieer, ik dat 
ook moet motiveren zodat de kiezer wel weet wie die voor 
zich heeft. 
Ik ben bijna 2 jaar aangeslotene bij De Duif  en erin opgezo-
gen! Wekelijks bij de viering zijn, de liturgiegroep bijwonen, 
af  en toe lector zijn, sinds kort met het koor meezingen.
 Van huis uit kom ik uit de protestants-evangelische hoek. 
Na mijn 30e heb ik dat losgelaten vanwege het ‘kerkse’, 
geen ruimte voor andersdenkenden. Het religieuze in je 
laat je trouwens nooit los, het zit in je genen of  zoiets. De 
Kerstnachtviering van 2012 was voor ons een bijzondere. 
Wij gingen er alleen naartoe, omdat de aanvangstijd ons 
aansprak.Een echte nachtdienst die om 24.00 uur begint! De 
Duif  kenden we alleen van concerten. Na de kerstviering 
hadden we direct het gevoel: hier gaan we nog eens heen. 
Nou dat hebben we geweten!
 In De Duif  voel ik mij zeer thuis, omdat de mogelijk-
heid er is om op je eigen manier je geloof  te beleven en uit 
te dragen. Je kunt je warmen aan de vieringen, die iedere 
voorganger op zijn/haar eigen manier mag doen. In zo’n 
gemeenschap, die bestaat uit vrijwilligers, horen natuurlijk 
ook taken die moeten gebeuren. Veel praktische taken, 
maar ook bestuurlijke. Veel taken lijken vanzelf  te gaan, 
maar we weten maar al te goed dat daar ook mensenhan-
den (en verstanden) voor nodig zijn.
 Ja, en dan krijg je ineens een formulier onder je neus 

waarop je aan kunt geven wat je zou willen en kunnen 
doen voor De Duif! De lijst langsgaande kom ik het vakje 
‘bestuurlijke functie’ tegen. Dan lees ik door, maar kom 
toch weer terug op die regel. Ik kom heel graag in De Duif  
en draag dat ook met veel plezier uit. Ik besef  me ook heel 
goed dat, als je de club draaiende wil houden, daar ook 
beleid maken en vele andere zaken bij horen. Zowel intern 
als hoe je je naar buiten profileert. Ook daar zijn mensen 
voor nodig.
 Voor mij is deelnemen aan een bestuur een bindende 
factor zijn. Bij andere verenigingen heb ik mij ook ingezet 
in besturen en commissies (en nog steeds), ook omdat ik 
werkelijk deel wil uit maken van zo’n gemeenschap. Ik voel 
me snel mede verantwoordelijk. Vandaar!
● Liesbeth Broekhoff

Na de verkiezingen van afgelopen jaar bleef  de post 
van penningmeester oningevuld. Ineke Pruissen had 
aangegeven niet meer voor die functie beschikbaar te zijn 
vanwege haar nieuwe werkzaamheden in Frankrijk. 
Uit betrokkenheid deed zij een concessie: zolang geen 
nieuwe penningmeester beschikbaar was, zou zij in 2014 
de administratie blijven doen en ook de bancaire hande-
lingen, de betalingen en incasso’s uitvoeren. 
 Voor de dagelijkse gang van zaken is op locatie een 
financieel bestuurder noodzakelijk. Hoewel mijn hart 
en ambities bij andere taken liggen, stelde ik mij in 
februari/maart alsnog beschikbaar voor de functie. Met 
Ineke sprak ik af  eindverantwoordelijk te zijn en de titel te 
voeren. Ineke bleef  voorlopig de administratie doen. Zowel 
Ineke als ik hebben toen gezegd deze takendeling en invull-
ing van de bestuurspost slechts voor 2014 aan te gaan.
 In de laatste bestuursvergadering bleek dat drie zittende 
bestuursleden niet langer beschikbaar zijn. Omwille van de 
continuïteit spraken Ineke en ik af  om nog één jaar bij te 
tekenen, als dat gewenst is in dezelfde taakverdeling. Voor 
zowel Ineke als mijzelf  geldt echter dat 2015 écht het laat-
ste jaar is en dat wij als penningmeester/administrateur in 
2016 niet meer beschikbaar zijn.
● Fred Vos

Verkiezing van het Bestuur Stichting De Duif
Elk jaar kiest De Duif  zijn bestuur. Dit jaar enkele nieuwe kandidaten. Drie zittende bestuursleden, Yvon, Tineke 
en Holke-Hans treden terug. Hieronder van enkele ‘verkiesbaren’ een motivering.

Want wat gaat dat 
kind, dat eens een klein en aanhankelijk/afhankelijk wezentje 
was,  toch haar eigen gang of  wat doet die jongen dingen die 
zijn ouders niet hadden kunnen dromen.
Bij ons is één van de kinderen aan het verhuizen en ook al is 
hij 28 jaar, toch heb ik de neiging om me ermee te bemoeien. 
Zou je dat niet anders doen, mijns inziens beter, maar het is 
natuurlijk nog maar de vraag of  het beter is.
 Het is de kunst van het leven om regelmatig op je handen 
te gaan zitten, je tong af  te bijten en het jonge spul hun eigen 
koers te laten varen. Adviseren mag, bemoeien niet en eigenlijk 
is dat hetzelfde wat wij volwassenen ook willen. ehalve als het 
echt niet goed met mij gaat, dan ben ik  blij als iemand ingrijpt, 
het stuur even overneemt, maar zeker niet te lang.

 Wat luistert het toch nauw,  menszijn samen met anderen. 
Jong en oud, elkaar in waarde laten, vrijheid in verbondenheid. 
Want ik ontmoet vaak mensen bij wie het niet goed is gegaan. 
Waar de verbinding een strakke, onbarmhartige binding bleek 
te zijn, waar de zielen geketend zijn geweest en zelfs het li-
chaam niet van het kind zelf  was, maar gebruikt of  misbruikt 
werd door de volwassen ouder. ( zie tekst Kahlil Gibran)                                                                                         
Het is belangrijk om die kleine, goddelijk geschapen mens  
die aan jou is toevertrouwd te koesteren, lief  te hebben en in 
liefde te laten groeien en bloeien. Dat maakt het leven van een 
mensenkind later ook veel makkelijker.
● Ds.Marina marinaslot@kpnmail.nl
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