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Vieringen en voorgangersrooster

- Aanvang zondagsviering 10:30 uur -
 15  mrt  Hans Ernens
 22 mrt Henk Kemper en Jan Meijer
 29 mrt  Palmpasen - Diana Vernooij  
    2 apr Seidermaal - Helma Schenkeveld
   en Carolien Maris
   3 apr Goede Vrijdag - Diana Vernooij
  5 apr Pasen - Bert van der Meer
  12 apr Harris Brautigam (gastvoorg.)
  19 apr Henk Kemper
  26 apr Helma Schenkeveld
  3 mei Carolien Maris
 10 mei Jan Meijer
  17 mei Jan Andreae

Agenda
 29 mrt Palmpasen  Kindernevenviering
  29 mrt Vergadering van Aangeslotenen
  

Inrichten & sluitrooster gebouw
 15 mrt Carolien/Thea + Harry
 22 mrt Sabine/Fred + Harry
 29 mrt Gerrard + Harry
   5 apr Jos + Harry 
 12 apr Diana + Harry
 15  mrt sluiten: Henk
 22  mrt sluiten: Liesbeth 
 29  mrt sluiten: Gerrard
 5 apr sluiten: Natalie
 12  apr 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 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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Ton Wiemers
Ton en ik kwamen uit dezelfde Amsterdamse rijkeluisparochie: de Obrechtkerk 
in de Obrechtstraat. We waren allebei priester van het bisdom Haarlem. Alleen 
Ton was 10 jaar eerder, in 1949, priester gewijd in de Haarlemse Kathedraal 
St. Bavo door Mgr. Huibers. We kenden elkaar en we kenden elkaar niet. Zo 
ging dat in die rijkeluisparochie toen. (Tussen haakjes: dat ik in die parochie 
door mijn geboorte terecht was gekomen, was puur toeval. Mijn vader voer als 
eerste stuurman op de grote vaart. Geen rijkeluisbaan in die tijd).

De pastoor in die vooroorlogse tijd was een kunstminnend en eigenzinnig mens 
met een grote aandacht voor de schilderkunst en goede beoefening van de 

liturgie. Dat gaf  een band tussen de parochianen. Ook een aanknopingspunt voor 
een gesprek, als je bij elkaar te weten kwam dat je ‘van de Obrechtparochie was’. 
Eigenlijk zoiets als wij nu kunnen hebben als we het over De Duif  hebben. Nou, 
zo kenden Ton en ik elkaar ook. Dat was onze band. Niets meer en niets minder.

Na zijn periode in Brazilië, toen hij weer in Nederland was, zocht hij mij rond 
1972 op. Ik was net legeraalmoezenier geworden en woonde in Slotervaart op een 
omgebouwde zolder. Het was een gesprek met dat ‘Obrecht-gevoel’ als basis. Ik 
herinner me daar nog één kenmerkende uitspraak van. Ton zei, dat hij niet meer 
in een parochie van het bisdom wilde werken. Hij wilde net als Paulus, die zelf  
in zijn levensbehoefte voorzag door tentenmaker te zijn, zo de kost verdienen en 
dan pastoraal bezig zijn. En daarmee was hij dan ook volstrekt onafhankelijk van 
het bisdom. Onafhankelijkheid stond bij hem hoog in het vaandel.

Daarna heb ik Ton nooit meer gesproken tot op die zondag in De Duif. Nu 41 jaar 
geleden, zo rond de tijd dat u HGL weer in handen krijgt. We hadden gekraakt. 
We gingen als Duif-gangers op weg. Een beetje theologische ouderwets nog van-
wege het idee dat we niet zonder een echte priester konden. En de bisschop had 
gedreigd zijn priesters terug te trekken. En waar haalden we dan de geconsacreerde 
hostie vandaan? Ik stond er alleen voor. En de hele week was mijn werkterrein op 
de Veluwe. Ton kwam voor mij op die zondag als een engel uit de hemel.

Na de dienst stond hij naast de preekstoel op mij te wachten. We groetten elkaar 
als oud Obrecht-parochianen, praatten over wat hij hier meemaakte. Hij vroeg 
belangstellend naar mijn ervaringen en zei toen, eigenlijk heel bescheiden: ‘Kan 
ik je helpen?’ Mijn reactie luidde: ‘Dolgraag!’ Ik wist en voelde dat het bij hem in 
goede handen zou zijn. Ik had genoeg begrepen van zijn kerkvisie om zeker te 
zijn, dat hij de Duif-actie zou steunen.

Ik ben hem ongelooflijk dankbaar dat hij naast zijn bestuurlijke bijdrage vooral 
een theologische basis heeft gelegd, waarmee De Duif  verantwoord en zeer 
eigentijds verder kon. Zo zelfs, dat andere basisgemeenschappen zich daardoor 
wilden laten inspireren. Ik ben Ton als de theologische peiler van de Duif-ge-
meenschap gaan waarderen. We profiteren nu nog steeds van zijn inbreng.

Zou het wat zijn om de naam van ’t Hemeltje te vervangen door ‘Ton Wiemers-ka-
mer’? Het is per slot van rekening de ruimte geworden waar we op zijn gedachtegoed 
nog steeds onderweg zijn! Echt, ik vind dat we zijn naam niet mogen vergeten!
● Harris Brautigam
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  18 mrt Fjodor Gransjean
  21 mrt  Christina Terpstra
  3 apr Yade Jorritsma
  15 apr Ria Estourgie
  19 apr Astrid Brugmans-Evers
  20 apr Diana Vernooij
  21 apr Naomi Vos
  28 apr Maria Antonova
   Thea van Deijl
   Tineke de Waard
  29 apr Paul van Ewijk
  30 apr Ineke Pruissen
  4 mei Fieke Kuyper
  10 mei Christien Wartena

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
2015 - The Dreamcather Foundation 
Kleinschalige organisatie in Z-Afrika die 
met name arme vrouwen helpt geld te 
verdienen voor hun levensonderhoud. 
Elke tweede zondag van de maand is er 
een extra collecte voor dit doel.

Afscheid Ton Wiemers, Dankbetuiging 
Lieve Duiven,

Met veel ontroering en dankbaarheid kijk ik terug op het indrukwekkend af-
scheid van Ton op zondag 25 januari jongstleden in De Duif. Zoals veel mensen 
mij hebben laten weten en/of  schreven: het koor, dirigent en de pianiste waren 
van hoge kwaliteit! En ook Diana’s inleiding, overweging én het samen voorgaan 
met Juut, was niet alleen zeer treffend en indringend, maar ook zó intens en 
bemoedigend!

Ook met de goede toespraken van de sprekers met een prachtige tekening van 
het hele leven en zijn van Ton én ons proces van de laatste jaren! Ook de nodige 
stiltes en Irina’s pianomuziek maakten de dienst tot een prachtig en waardig 
afscheid van Ton.

En dan nog het afscheid buiten De Duif  aan de straatkant van de Prinsen-
gracht waar we als een haag Ton hebben uitgezwaaid en dat Ton in de rouwwa-
gen onder luid geklap langzaam om de hoek van de Utrechtsestraat verdween… 
Zeer heftig, even stil zijn en dan toch weer het afscheid van zoveel mensen 
moeten nemen!

Maandag de 26e januari hebben we Ton begraven op de R.K. begraafplaats 
Buitenveldert. Ook weer stijlvol… en waardig. De zon brak door toen we Ton 
naar zijn graf  begeleidden… Met mooie afscheidsrituelen hebben we afscheid 
van Ton genomen!

Met veel dank voor al jullie werk. Ton zou heel trots zijn op jullie bloeiende/
inspirerende Duif-gemeenschap!

Met een warme groet en tot ziens,
Carla Ubbink

Uitreiking Vredesduif
Samen met Pax Christie besteedt De Duif, samen met 60 andere 
kerkgemeenschappen, aandacht aan het belang van vredeswerk. Om elkaar 
te bemoedigen, om te benadrukken dat vrede samen met waarheid en 
rechtvaardigheid een belangrijke toekomstdroom is.
Vier keer per jaar zetten we tijdens een zondagse viering een keramische duif  
uit Narino, een streek in Colombia, op het altaar. Een kleine olijfhouten 
duif-broche wordt uitgereikt. Als teken van betrokkenheid, als teken van 
waardering, als aanmoediging. Als teken van gedeelde verantwoordelijkheid.

Op 1 maart was het aan Jan Andreae om de Vredesduif  aan te bieden. 
Hij sprak daarbij de volgende woorden.

 “Al bijna 20 jaar heb ik met haar mogen reizen naar plekken op de aarde waar geen 
vrede is. Waar vrede zich niet laat zien. Op de meest mensonterende plekken.
Altijd brengt ze aandacht, kaarsen en chocola mee. Koffers vol.
Overal spreekt ze, demonstreert ze, loopt zij aan zij en hand in hand met hen 
die weerloos zijn.
Ze maakt ruzie, stapt op als het nodig is en vertrekt ze geen spier.
Ze is publicist, schrijfster, feministe en politica.
Ze was en is het icoon in de internationale vrouwenbeweging, werkte in de Bal-
kanlanden, werkt in Palestina, zet zich in voor moslims en vecht tegen racisme.
Ze schreef  meer dan 40 boeken waarvan sommige in elf  talen vertaald zijn.
Zelf  heeft ze jarenlang niet begrepen waarom ze beroemd en berucht werd, tot  
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 “Al bijna 20 jaar heb ik met haar mogen reizen naar plekken op de aarde waar geen 
vrede is. Waar vrede zich niet laat zien. Op de meest mensonterende plekken.
Altijd brengt ze aandacht, kaarsen en chocola mee. Koffers vol.
Overal spreekt ze, demonstreert ze, loopt zij aan zij en hand in hand met hen 
die weerloos zijn.
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Huub Oosterhuis haar voorhield: “Je wordt geroepen.”
Het is die zin die maakt dat ze zich ging verdiepen in wat de Bijbel zegt 
over vrede, over liefde tot je naaste, die een mens is zoals jij.
Ze liet zich door Huub dopen en is verbonden aan de Studentenecclesia.

Anja Meulenbelt, collega en vriendin, het is mij een groot genoegen je de duif  
van Noah die vruchtbaar land vond uit te reiken.” 

● Jan Andreae (bron: www.deduif.net/inspireren/vredesvluchten)

Gedoopt
Op zondag 8 februari werd gedoopt 

Liz Caro Lea
dochter van Wencke van der Meijden 

en Michael Blankert

Palmpasen 
Kindernevendienst op 29 maart 2015

Hebben jouw kinderen of kleinkinderen 
zin om weer eens mee naar De Duif te 
komen? 
Dat kan zeker op 29 maart, wanneer 
we weer een mooi programma voor 
hen hebben. 
Thema van de volwassenen in de aan-
loop naar Pasen is: Met open handen. 
Op deze dag is het thema voor de 
kinderen: Wat jouw handen kunnen 
doen… voor anderen. 
Helma Schenkeveld gaat deze kinder-
nevendienst leuk en leerzaam invullen. 
En misschien… krijgt zij wel begeleiding 
van kinderen die iets heel bijzonders 
met hun handen kunnen doen…

Wil jij er ook bij zijn? 
Je bent van harte welkom, en je 
mag je van tevoren opgeven via 
helma.schenkeveld@gmail.com

Uitslag verkiezingen 2015
Aantal uitgebrachte stemmen: 45

Jaardoel
The Dreamcather Foundation 
43 stemmen
 
Bestuur:
44 stemmen Gerrard
44 stemmen Liebeth
44 stemmen Natalie
44 stemmen Henk
45 stemmen Fred
 
Voorgangers:
45 stemmen Jan Andreae
45 stemmen Hans
44 stemmen Henk
35 stemmen Carolien
41 stemmen Bert
44 stemmen Jan Meijer
43 stemmen Helma
45 stemmen Marina
45 stemmen Diana.

Ruim elf honderd euro voor 
Hospice Kuria
Op 5 februari togen Yvonne van der Velden en ik naar Valeriusplein 6, het 
adres waar Hospice Kuria is gevestigd. Yvonne had dit hospice als jaardoel voor 
De Duif  voorgesteld, omdat haar man Duncan er zo goed was verzorgd. Wij 
hadden een symbolische cheque bij ons, om te laten zien wat De Duif  in 2014 
voor dit doel had opgehaald: € 1.180,94. De directeur van het hospice, Jaap 
Gootjes, dankte ons hartelijk voor dit prachtige bedrag, en vertelde wat er mee 
zou gebeuren. In het hospice worden tien mensen verzorgd, ieder op een eigen 
kamer. Op iedere kamer stond een dvd-speler, maar deze zijn bijna allemaal 
kapot gegaan. Ons geld helpt enorm om op iedere kamer een nieuwe dvd-speler 
te kunnen neerzetten. Wij zeiden dit een mooie bestemming te vinden en op-
perden dan ook een dvd van ons koor te zullen geven. Dat vond Gootjes een 
goed idee, want hij houdt zelf  ook van de liederen van Huub Oosterhuis.

Ik wist van Yvonne dat het hospice op het Valeriusplein was gevestigd, maar 
had altijd een beeld dat dat aan de kant van de Jellinek-kliniek was. Al googlend 
zag ik dat het nummer 6 was. Valeriusplein 6? Daar hebben mijn grootouders 
30 jaar gewoond, mijn moeder 20 jaar en hebben mijn ouders elkaar ontmoet! 
Eindeloos veel verhalen werden daar thuis over verteld, en als kind kreeg ik het 
idee dat half  Amsterdam daar ondergedoken had gezeten. En er was ook iets 
met Broeder De Vries en VZA. Ik vroeg Jaap Gootjes er naar. Ja dat van Broeder 
De Vries klopte. Dat was een ziekenvervoerder, die op enig moment zijn bedrijf  
overdeed aan VZA. De Vries had intussen Valeriusplein 6 en 8 verworven, en 
die panden werden begin jaren negentig voor een vriendenprijs aan Kuria ver-
huurd. Niets dan lof  dus.

Enkele dagen later bracht ik mijn ouders naar het huisje in Ouddorp. Jullie 
raden nooit waar ik afgelopen week was? Nee, dat konden ze niet raden. Wie 
hebben er eigenlijk op nummer 6 ondergedoken gezeten? 
Dat bleek wel mee te vallen. Eén familie, waarvan kort geleden de dochter stom-
toevallig kwam te wonen in de seniorenwoning in Culemborg waar mijn ouders 
zelf  ook wonen. De andere verhalen hoefden niet herhaald te worden. Hoe broer 
Dirk A. Kooiman zijn belevenissen in het ouderlijk huis op het plein in allerlei 
verhalen en romans verwoord heeft. Hoe mijn vader, als plattelandsjongen, in 
Amsterdam kwam te wonen, bij de familie Kooiman, waarvan de moeders elkaar 
kenden uit Zetten. Hoe in de jaren na de oorlog de aan deze student verhuurde 
kamer de enige goed verwarmde was, en mijn moeder daar, onder dat mom, hoe 
toevallig…, zich kwam opwarmen. En er daarna iets moois ontstond.

Elk huis in Amsterdam zal een veelheid aan geschiedenissen herbergen. Ik vond 
het leuk verleden en heden van Valeriusplein 6 even bij elkaar te zien komen. 
Fiets je over het plein: kijk dan even naar de noord-west hoek. Er schuilt daar, 
achter de zonneweringen, een heel mooi hospice. En De Duif  heeft daar een 
steentje aan bijgedragen.

● Gerrard Boot
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9 Februari was de laatste bestuursvergadering voor 
Yvon. Nadat ze jaren in het bestuur heeft gezeten en 
daar de laatste jaren ook voorzitter van was, droeg 
ze het stokje over. 
Wij, de nieuwe bestuursleden, bedankten haar 
natuurlijk enorm. Op de komende VA, op 29 maart 
aanstaande, zullen we dat nog eens doen.

Ja, want er is een nieuw bestuur. Na afloop van de 
dienst op 1 februari jongstleden waren er verkie-
zingen voor de voorgangers, voor het bestuur en 
voor een nieuw jaardoel. De kandidaten voor het 
bestuur kregen voldoende stemmen. Holke-Hans 
had gemeld eigenlijk te weinig tijd te hebben om in 
het bestuur te blijven, en liever plaats te maken voor 
iemand anders. Daarom stond hij niet op de lijst. 
Maar als het echt nodig was… 
 
Tijdens de vergadering vonden wij dat we echt 
versterking nodig hebben. We hebben daarom aan 
Holke-Hans gevraagd of  hij toch secretaris zou 
willen blijven. Daar heeft hij mee ingestemd, en dat 
zullen we aan de VA de 29e voorleggen.

Maar daarmee zijn we er nog niet, want we hebben 
ook nog een nieuwe penningmeester nodig. 
Ineke vervult die functie nu op afstand, zo maakt zij 
het financieel jaarverslag. Maar die fysieke afstand 
is toch een bezwaar. Fred onderhoudt nu nog het 
contact met Ineke als het gaat om de financiën, 
maar Fred is al verantwoordelijk voor PR en com-
municatie. Liesbeth en Henk zorgen voor de externe 
contacten, waarbij Liesbeth aandacht heeft voor 
pastoraat en Henk voor het inrichtingsrooster. Nata-
lie is koor- en liturgiecoördinator en onderhoudt het 
contact met de voorgangers. 
Dus: we hebben een penningmeester nodig. Wie het 
een beetje leuk vindt om met cijfers om te gaan: laat 
het weten! 
Voor mij blijft dan over om voorzitter te zijn. Ik vind 
dat, om heel eerlijk te zijn, een beetje ‘eng’. Ik zit nog 
niet zo lang bij De Duif, ik ben heel slecht in namen 
en ken daarom nog lang niet iedereen, dus… 

Maar ik weet nog goed dat ik 3 jaar geleden, toen 
ik al een tijdje geregeld naar De Duif  kwam, mij 
bedacht dat ik mij hier thuis voelde. En als je ergens 

komt, moet je er ook wat voor doen. Dat vind ik 
nog steeds, en ik hoop daarom als voorzitter mijn 
steentje te kunnen bijdragen aan de gemeenschap. Ik 
ben mij er heel erg van bewust dat heel veel van de 
Duiven, ook heel veel voor de Duif  doen. 
Ik zie ons als een organisatie echt gedragen door 
mensen met hart daarvoor, maar allemaal op vrijwil-
lige basis. Dat is zo voor het elke week weer neer-
zetten van stoelen en maken van koffie, voor het 
iedere week zingen en oefenen, voor het een flink 
aantal keren per jaar voorgaan, met alle voorberei-
ding die daar bij komt kijken. Degenen die notie 
nemen van andere Duiven en daar op bezoek gaan 
of  een telefoontje naar plegen: allemaal zijn we on-
derdeel van De Duif. 
Ik hoop daarom dat we met elkaar die gemeenschap 
goed vorm kunnen blijven geven. Ik besteed daar 
graag tijd en energie aan. Neem dus gerust con-
tact met me op (gerrard.boot@planet.nl), bel me 
(06 - 22 963625 of  020 - 6259434) of  schiet mij bij 
de dienst aan.

Vorig jaar heb ik in Het Groene Licht iets over 
mezelf  geschreven, maar dit jaar was ik te laat. Ik 
woon (nog steeds) op de Weteringschans (nr. 225, 
net om de hoek), samen met Loes, maar intussen 
zonder de uitgevlogen kinderen. Die kinderen zijn 
Joris en Lieven. 
Joris is 27, woont in West, maar heeft een baantje 
schuin tegenover ons, dus dat is gezellig. 
Lieven is 21, woont in de Pijp, studeert medicijnen 
maar speelt ook veel piano, en dat doet hij vaak op de 
vanuit De Duif  overgekomen vleugel die nu bij ons 
staat. Eigenlijk ben ik door die vleugel bij De Duif  
gekomen, want Lieven had al jarenlang pianoles van 
Irina. Wij kwamen wel eens om 12 uur naar een uit-
voering, en op een gegeven moment dacht ik: ik kan 
natuurlijk ook naar de voorafgaande dienst komen. 
Het warme ‘welkom’ trof  mij, en eigenlijk alles wat 
daarna kwam ook. Ik kwam nog eens en nog eens, 
en zo is het gekomen.

Dus om met Jan Andreae’s woorden van afgelopen 
zondag (1 maart) te spreken: dat wij lief  hebben wat 
we kunnen.

● Gerrard Boot
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Versterking voor het bestuur

Amnesty International - SPOEDACTIE
Een groep Syrische vluchtelingen die in een politiebureau in 
de Egyptische stad Alexandrië wordt vastgehouden, kan elk 
het land moment worden uitgezet.
Sinds november vorig jaar zitten 75 vluchtelingen, waaronder 
dertig kinderen tussen de 10 maanden en 16 jaar, gevangen in 
het Karmouz-politiestation in Alexandrië. Ze zitten in overvolle 
en slecht verwarmde cellen. Sommigen van hen kampen met 
gezondheidsproblemen. 

Hoewel de openbaar aanklager heeft gezegd dat de 
vluchtelingen moeten worden vrijgelaten, gaf het nationale 
veiligheidsbureau de opdracht de vluchtelingen uit te zetten. 
Bijna de helft van de vluchtelingen is vanaf februari uit protest 
hiertegen in hongerstaking.
Kom nu in actie. Vraag de minister van Binnenlandse Zaken 
om de vluchtelingen onmiddellijk vrij te laten en bescherming te 
bieden.
Ga naar: http://tinyurl.com/mtvkttm


