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Een huis waar
de deur openstaat

Rui en ik waren met ons hondenkind 10 dagen in de Dordogne in oktober.
Nu is er niet zoveel voor nodig om weer helemaal in de ban te komen van dit
gedeelte van Frankrijk, met een heerlijk zacht najaar, glooiende heuvels, lieflijke
dorpjes, heerlijke wijnen en lekker eten.

Vvan de ‘les plus beaux villages de France’ die daar talrijk zijn. Wat een genot
rijwel iedere dag pakten we de auto, gingen we op pad en bezochten we een

om daar lekker te slenteren en vervolgens lekker te lunchen met mooi uitzicht op
een kasteel of de Dordogne. Lucu, onze hond, was de ster van de vakantie. Zo’n
mooie blonde hartenbreker; daar vielen de Fransen allemaal voor. We knikten
vriendelijk bij iedere ‘Ahhhhh!!! Quel un beau chien!!’ en ‘Adorable!’
even kijken bij een van de mooie kerkjes. Wat me altijd opvalt
(ook in andere landen in Europa), is dat de deur vaak wagenwijd openstaat. Dat
nodigt tenminste uit. Binnengekomen kun je vrijwel altijd een kaarsje opsteken
en bewonder je alle pracht en praal van zo’n kerkje. Sommige zijn zo klein en
staan in een dorp met misschien een paar honderd inwoners dat je je af zou
kunnen vragen, hoeveel mensen zitten hier in de kerk op een zondag? Maar de
meesten hadden een ‘rooster’ zo kon je lezen. Afwisselend worden vieringen
gehouden in diverse dorpjes in de omgeving, zodat er in ieder kerkje gemiddeld
een keer per maand een viering wordt gehouden. Dat is slim, en ook nog leuk!
Dan natuurlijk
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Diana Vernooij
Marina Slot
Jan Andreae
Helma Schenkeveld
Gastvg. Maruja Bredie
Marina Slot (Vredesvlucht)
Hans Ernens
Bert van der Meer
Kinderkerstviering 17:30 uur
Kerstnachtviering 24:00 uur
Carolien Maris, Diana Vernooij

Agenda

Zondag 6 december, 12:00-13:00 uur
Vergadering van aangeslotenen (VA)
O.a. voorbereidingen voor Kerst...
Inrichten gebouw
1 nov Harry, Jos
8 nov Harry, Carolien en Thea
15 nov Harry, Sabine en Fred
22 nov Harry, Gerrard
29 nov Harry, Diana
6 dec Harry, Hans en Rui
13 dec Harry, Jos
20 dec Harry, Carolien en Thea

lopen we weer enthousiast een kerkje in, de deur staat weer
open. Spontaan hoor je prachtige koormuziek, die dus blijkbaar automatisch
speelt zodra een bezoeker binnenkomt. Daar is over nagedacht! Ook daar een
rooster met vermelding dat de prachtige koormuziek die we nu horen, waar en
wanneer live te bewonderen is. Ik ben onder de indruk van zo’n mooi stukje
samenwerking en PR van diverse kleine dorpjes.
Sluitrooster gebouw
In St. Jean de Cole

Jammer dat bij ons die deur niet openstaat, al doet de banner goed zijn werk.
Nu nog een kaarsje opsteken in De Duif, terwijl ons koor zingt op zondag?
● Hans Ernens

Adventsserie 2015: Welkom Thuis
Wat is ervoor nodig om je geborgen en veilig te weten, wat om je gekend, erkend
en bemoedigd te voelen? Wanneer voel jij je welkom? Kunnen wij ons in een ander
verplaatsen en begrijpen wat buren, plaatsgenoten, eenzamen, vreemden, nieuwkomers, vluchtelingen nodig hebben? Hoe heten wij hen welkom in ons thuis?
Maruja Bredie - Op weg: waar kan ik mezelf zijn en veilig.
Geborgenheid, je gesteund en gezien voelen: wat en wie kan dat geven in een
onveilige wereld waar je thuis niet vanzelfsprekend is.
6 december Marina Slot - Welkom Sinterklaasje!
Ben je als kind welkom in de wereld, worden je talenten gezien en wordt je
eigenheid herkend? Iedereen van 0 tot 100 jaar is welkom, want misschien komt
die grote Kindervriend wel echt.
Lees verder op pagina 4 ►
29 november
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Liesbeth
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Henk
Bert
Holke-Hans
Natalie

Als je verhinderd bent ruil dan zelf en

geef het ook aan mij door wie er voor jou in
de plaats zal komen.
NB. er zijn nog plaatsen vacant om te
helpen inrichten. Misschien wil je wel op
de reservelijst staan? Altijd handig, anders
zijn het altijd dezelfde Duiven die voor
jullie klaarstaan.
Zoals je ziet, zijn bestuursleden verantwoordelijk voor het sluiten van de kerk.

● Gerrard Boot



������� ����������� Update uit Switi Sranang
1 nov Alec Ombo
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

Colofon
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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 participeren in de democratische besluitvorming.
Van hen wordt actieve deelname verwacht.

Jaardoel - maandcollecte

2015 - The Dreamcatcher Foundation.
Een kleinschalige organisatie in ZuidAfrika die arme gemeenschappen, met
name vrouwen, ondersteunt om bedrijven
op te zetten die hen helpen geld te
verdienen voor hun levensonderhoud.

Twee jaar geleden alweer verhuisden we van De Rijp (Noord-Holland)
naar Paramaribo (Suriname). Een paar weken daarvoor namen we (voorlopig?)
afscheid van De Duif in een zomerviering, die we samen met Marina Slot
vormgaven met als thema ‘Verlangen’.

E

n ja, dat thema was heel erg toepasselijk, want we verlangden er echt naar om
ons in een nieuw avontuur te storten. We zaten boordevol ideeën, we hadden de kinderen zo goed mogelijk voorbereid op de emigratie. Op 26 september
2013 stapten we op het vliegtuig naar het tropische Suriname.
Marina kwam met haar verloofde bij ons in Suriname op bezoek en ook Diana
Vernooij kwam onverwacht langs, heel gezellig. Maar voor de andere Duiven zijn
we waarschijnlijk uit beeld geraakt. Daarom een korte update uit ‘Switi Sranang’,
zoals de Surinamers hun land liefkozend noemen.
Ons plan was om in Suriname te fungeren als een gastgezin voor pleegkinderen,

die tijdelijk niet ergens anders geplaatst konden worden. Dat plan is helaas niet
goed van de grond gekomen. We liepen aan tegen starre structuren van verschillende instanties, waar we mee samenwerkten.
Nu waren we in Nederland als pleeggezin ook wel wat stroperigheid gewend,
maar dit bleek wel erg lastig. Na de eerste plaatsingsperiode van zes maanden,
hebben we het plan daarom voor gezien gehouden. We merkten dat we er geen
energie van kregen, maar ons vooral erg irriteerden. En daarvoor waren we toch
niet naar Suriname gekomen...
Ons plan bleef wel om kinderen in lastige situaties te ondersteunen. En daar hebben we een heel goede manier voor gevonden. We zijn vorig jaar namelijk begonnen
met het opzetten van Stichting CliniClowns Suriname. We hebben inmiddels 5 superleuke en goed getrainde clowns, die wekelijks de patiëntjes op de kinderafdelingen
van de ziekenhuizen van Paramaribo en de meervoudig gehandicapte kinderen van
stichting Betheljada bezoeken. Daarbij tillen onze clowns de patiënten en bewoners dan even uit de dagelijkse werkelijkheid van geestelijk en lichamelijk beperkt
zijn. Dat helpt het kind om de moeilijke situatie beter te verwerken.
al helemaal gewend hier. We hebben veel nieuwe vrienden
gemaakt. De kinderen hebben een leuke school en doen het goed. Elise zit al
anderhalf jaar op paardrijden en Liam mag binnenkort beginnen op de pony’s.
Verder zijn we

Ook vinden we het leuk om veel van de omgeving te zien. We zitten vlakbij
Curacao, dus daar zijn we al een paar keer naartoe geweest. In september komen
we voor het eerst weer naar Nederland toe om vakantie te vieren en familie en
vrienden te zien. We zijn benieuwd hoe het is om weer even terug te zijn. En
hoe we het klimaat vinden. Want waar 16 graden voor Nederlandse begrippen
wel lekker najaarsweer is, klinkt het bij ons als Siberisch in de oren, na twee jaar
30 graden of meer. Veel warme truien inpakken dus....
Groeten,

● Ramses, Susan, Elise en Liam

Schipholwake Keizersgrachtkerk, Dominicus, Ekklesia
Ieder jaar organiseren de Keizersgrachtkerk, de Dominicus en de Ekklesia samen
een wake bij de Schipholgevangenis waar mensen-zonder-papieren opgesloten
zitten. Het mooie van die samenwerking is dat de kerkgemeenschappen elkaar er
beter door leren kennen, maar vooral dat we met een indrukwekkende groep van
soms wel 100 mensen om het detentiecentrum heenlopen om de gevangenen
een hart onder de riem te steken.
Nu dacht ik: zou het ook wat zijn voor De Duif om hierbij aan te sluiten?

Peilingen



Vorige maand zag ik op tv twee min of meer wanhopige burgemeesters.
De grote aanwas van vluchtelingen die ergens in hun gemeente een beetje
behoorlijke behuizing moesten krijgen, drukte als een loden last op het
gemeentelijke beleid. Protesterende bewoners die de raadzaal binnendrongen,
verstoorden een evenwichtig beraad. In een andere plaats smeten gemaskerde
individuen vuurwerk naar een asielzoekerscentrum. Er heerste machteloosheid
bij de plaatselijke beleidsmakers. De furie van opgehitsten bedreigde de
uitvoering van een menswaardige opvang.

W

aar bleef de regering? Waar bleef het geluid van een moreel ethisch besef dat borg wil staan voor menselijkheid? Waar bleef de aanzet voor
een duidelijk beleid. Het was tijdens dit debat dat de burgemeester van Weert
verzuchtte dat er nu eens een einde moest komen aan die angst van politieke
partijen voor de ‘peilingen’! Dat was een noodkreet die ook recht uit mijn hart
kwam en komt. Steeds meer krijg ik de indruk dat de meeste van onze politieke
partijen doodsbang zijn voor de peilingen. Net zoals ongeveer de tv-programmamakers doodsbang zijn voor de kijkcijfers. Want té weinig kijkers, betekent té
weinig reclame-inkomsten! Dus gooi er nog maar wat meer bloot en geweld in,
dan is dat kijkcijferprobleem ook weer opgelost.
ook de politieke partijen: slechte peilingen betekent weinig kiezers, dus
voer een beleid dat afgesteld is op de primitieve eigen belangetjes en instincten
van de grootste schreeuwers. Dat levert dan kiezers op en via de kiezers meer
zetels in het parlement en dus meer macht. En zoals de kwaliteit van veel tvprogramma’s onder die kijkcijferdwang te lijden heeft, zo gaat het ook bij het
politieke bedrijf. De enkele goede partij niet te na gesproken. Misschien blijven
die - helaas - wel klein, omdat ze de peilingen laten voor wat ze zijn: lawaai van
een bekrompen massa!
Zo doen

(14 oktober) de kopij van deze column inleveren. Het komt dan
de volgende maand (november) in ons HGL. Zal er dan veel veranderd zijn? Zal
mijn zorg dan achterhaald zijn? Is er dan eindelijk een sturend en volwassen
geluid dat mensen richt om in moeilijke omstandigheden toch voor elkaar op te
komen. Of stijgen de ophitsers nog verder in de peilingen?
Ik moet straks

moest ik opeens denken aan mijn oorlogsjeugd tussen 1940 en
1945. Hoe toen in de volle kerken regelmatig brieven van de bisschoppen werden
voorgelezen om mensen te bemoedigen en tot verzet op te roepen. Ze liepen
daarmee het risico opgepakt te worden. Maar strijdvaardig weigerden ze mensen
de sacramenten als ze lid waren van de NSB, de toenmalige fascistische partij die
met de nazi’s heulde. Ik hoor nu niets uit die hoek! Omdat ze het te druk hebben
met voorbehoedsmiddelen, met vrouwen in het ambt en meer van dat binnenkerkelijke geneuzel! De burgemeesters manen de regering. Kerkgangers zouden
de kerkelijke leidsmannen ook wat meer op hun vestje moeten spugen om een
menselijk politiek beleid te steunen tegen populistische schreeuwers!
Al schrijvend

● Harris Brautigam

The Dreamcatcher
Foundation
Gekozen maanddoel van het jaar 2015
Karin Bloemen is de ambassadeur
voor The Dreamcatcher Foundation
Nederland. De Dreamcatcher foundation is een kleinschalige organisatie
die vrouwen in arme omgeving 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. Dreamcatcher zorgt dat
dromen werkelijkheid worden. ‘Geen
Woorden maar Daden’, is het motto.
’We walk the talk to end poverty’.
De projecten worden zo gemaakt dat
zwarte vrouwen hun kans kunnen
pakken op een eigen onafhankelijke
bestaan. Dit zijn een paar 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. Je kunt logeren
bij de Kamamma in een township
en samen een traditionele maaltijd
bereiden en proeven. Ook kunnen
toeristen dagtoers 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 door
compostering en creatieve oplossing
voor afval wordt opgepakt in de
townships.
Dreamcatcher kids - Kinderen
zonder kansen uit de townships worden begeleid om toekomstdromen te
maken gecombineerd met onderwijs
en plezier.

De wake waar het om gaat vindt plaats op zondag 14 februari 2016, van 14:00 tot
15:00 uur. Meer algemene informatie vind je op: www.schipholwakes.nl
Misschien goed om te vermelden dat we nu al 2 jaar een grote bus huren, zodat
het niet al te moeilijk is om er te komen. (het complex bevindt zich namelijk echt
in een uithoek van Schiphol).
Graag hoor ik het als mijn vraag misschien nog wat meer toelichting nodig heeft.

Doneren kan tijdens de
maandelijkse collecte in De Duif.
En verder op ING-rekeningnummer
NL23INGB0005126929 of
ABN AMRO-rekeningnummer
NL93ABNA0461587645.

● Geeske (Liturgisch team Ekklesia) 06-28810898

● Diana Vernooij

Adventserie Vervolg van pagina 1 ►

13 december Hans Ernens - Oost West,

thuis best?
Wat heeft een mens nodig om zich
thuis te voelen? Wie heeft een mens
nodig om zich gedragen te voelen?
20 december Bert van der Meer – Thuis
is waar je jezelf kunt zijn
Om je thuis te voelen heb je behalve een
warm welkom, het ook nodig dat je gekend
wordt, dat je jezelf kunt zijn, in taal en teken,
in maaltijd en muziek, in samen zijn en solo.
24 december Francine & Carla - Kinderkerstviering. Als kind ben je welkom als je
mee mag spelen. Ingewikkelder is het niet.
Wil jij mijn vriendje zijn op Kerstavond?
24 december Carolien Maris en Diana
Vernooij – Kerstnachtviering – Nu zijt wellekome
Hoe heten wij anderen welkom? Een
nieuw begin is een levenscrisis en een
kans om opnieuw geboren te worden.
Actuele info op: www.deduif.net

In één dag vrijwillig de
wereld rond



Studenten VU doen onderzoek in oecumenische basisgemeente De Duif

Religieuze existentie in Amsterdam

De Theologische Faculteit van de Vrije Universiteit (VU)en de Protestantse
Theologische Universiteit (PTU) kennen sinds drie jaar de gezamenlijke module
‘Religieuze existentie in Amsterdam’. De module wordt telkens gegeven in de
maanden november en december. VU/PTU benaderden in september het bestuur
van oecumenische basisgemeente De Duif met een verzoek om medewerking.

Hveelkleurige godsdienstige leven in Amsterdam en omgeving. De deelne-

et accent in de module ‘Religieuze existentie’ ligt op een verkenning van het

mers aan deze module beschrijven en analyseren één godsdienstige gemeenschap of beweging. Dat gebeurt in groepjes van zo’n vier a á vijf studenten.
Het gaat daarbij om het observeren en het in kaart brengen van het eigene van
die specifieke gemeente of gemeenschap. Het is van belang dat de studenten
‘ruiken’ aan de praktijk van alledag van geloofsgemeenschappen in de stad waar
ze studeren.
Centraal in de verkenning staat de vraag naar de veelkeurigheid van het geloofsleven binnen een specifieke geloofsgemeenschap: ‘Hoe verhouden de
geloofsbeleving van individuele leden van een geloofsgemeenschap en de
‘officiële’ theologie van deze gemeenschap zich tot elkaar?’
Elke geloofsgemeenschap kent een zeker profiel als het gaat om het geloof zoals
dat wordt beleden. Te denken valt aan haar plaats binnen een religieuze traditie,
de maatschappelijke positionering, inhoud van de preken/toespraken, liedculturen enzovoort. Tegelijk zoeken de afzonderlijke leden binnen de gemeenschap
hun eigen weg.
De VU/PTU module concentreert zich op de vraag in welke mate de geloofsbeleving van de afzonderlijke leden overeenkomt met het ‘officiële’ geloof
van de gemeenschap. Een actuele vraag omdat we in onze tijd zien dat vaste
geloofskaders vaak wegvallen en gelovigen met een zekere vrijheid hun eigen
geloofsweg gaan.
OBG De Duif zoekt al langer antwoord op de vraagstelling: weten wat ons bindt,
weten wat ieder ten diepste zelf gelooft en beweegt om bij onze gemeenschap
te willen horen. En ook: wat is eigenlijk het speelveld van OBG De Duif, waar
liggen de afbakeningen en waar de open ruimte.
Het bestuur van De Duif staat daarom positief tegenover het verzoek van VU
en PTU en besloot ruimte te geven aan een groepje studenten om in De Duif
zijn onderzoek uit te voeren.
Het bestuur zet zich in door te bemiddelen bij het zoeken naar leden/betrokkenen
die bereid zijn tot een interview. Wees dus niet verrast wanneer je door één van
de bestuurders wordt benaderd.
Op maandag 26 oktober is de module gestart. De studenten besteden per week
20 uur aan hun onderzoek dat tot eind december door loopt.
Te verwachten activiteiten zijn:
● bijwonen van centrale bijeenkomsten, met name vieringen;
● onderzoeken van schriftelijk materiaal en/of de site van de gemeenschap
waarin het geloof van de gemeenschap naar voren komt;
● afnemen van interviews met de voorganger(s) of (een) andere leidinggevende(n);
● interviewen van een gevarieerde groep leden van de geloofsgemeenschap over
hun geloofsbeleving; denk aan maximaal 16 interviews, afhankelijk van het aantal studenten dat onderzoek komt doen.
Onze gemeenschap kan via de interviews ook eigen onderzoeksvragen of thema’s opnemen, zolang deze vragen passen binnen het profiel van de module.
Dit laatste is ter beoordeling van VU/PTU.
Even voorstellen: Froukje Eikelboom (secretaris), Benjamin Bogerd, Elisa Kippers,
Matthias Teeuwen en Sarah Wenz kozen De Duif voor hun onderzoek. Zij
zullen komende weken de vieringen en vergaderingen bijwonen en interviews
afnemen. Froukje en Sarah zijn in de viering op 1 november aanwezig.
Contactpersoon voor De Duif is secretaris Holke-Hans Boersma.

Heb je altijd al eens vrijwilligerswerk in het
buitenland willen doen? Een unieke ervaring
opdoen? Je vakantie zinvol besteden? Iets
betekenen voor anderen?
Kom dan op 21 november naar de 9e
Wereldwijzer Vrijwilligersdag in Utrecht.
Ruim twintig aanbieders (waaronder een
aantal christelijke) van vrijwilligersprojecten
over de hele wereld staan klaar om jou te
inspireren en te informeren over de onbegrensde mogelijkheden van vrijwilligerswerk
in het buitenland!
Ontdek welk soort werk je het leukste vindt
en welk land je het meeste aanspreekt, vraag
oud-vrijwilligers het hemd van het lijf. Geniet
ondertussen van internationale versnaperingen en koop leuke spulletjes op de reismarkt.
Kortom, een leuke en informatieve dag!
Een overzicht van alle aanwezige organisaties en presentaties is te vinden op
www.wereldwijzer.nl/vrijwilligersdag. Je kunt
je daar ook gratis aanmelden.
In het kort: Landelijke Infodag Vrijwilligerswerk Buitenland (informatiemarkt &
presentaties)
Waar: Utrechts Stedelijk Gymnasium
(Ina Boudier-Bakkerlaan 7, Utrecht)
Wanneer: zaterdag 21 november van
11:00 tot 16:00 uur
Voor wie: iedereen die geïnteresseerd is
in vrijwilligerswerk, ontwikkelingswerk en
eerlijk reizen in het buitenland
Entree: inlopen gedurende de dag, wel
even (gratis) aanmelden via
www.wereldwijzer.nl/vrijwilligersdag .
● Het bestuur van oecumenische basisgemeente De Duif

