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VOORWOORD 
 
Hierbij presenteert het bestuur van De Duif het 
jaarverslag over 2006. Vorig jaar is een begin 
gemaakt met het opstellen van een jaarverslag 
omdat we het van belang vinden aan ieder die 
geïnteresseerd is in het wel en wee van De Duif 
uit te leggen welke activiteiten hebben plaats-
gevonden. 

Het jaar 2006 was weer een jaar waarin talloze 
mensen zich vóór en niet te vergeten achter de 
schermen met tomeloze energie en vol enthou-
siasme hebben ingezet. Op de volgende pagina’s 
kun je lezen over de grote hoeveelheid activitei-
ten. Niet alleen wordt gerapporteerd in inhoudelij-
ke, maar waar mogelijk ook in cijfermatige zin. 

Je kunt stellen dat het goed gaat met De Duif: 
het bezoekersaantal is langzaam stijgend en we 
zien in de wekelijkse vieringen steeds vaker 
mensen terugkeren die na een keertje kennis-
gemaakt te hebben besluiten om regelmatig 
terug te keren. 

Ik haalde het al aan: een organisatie als De Duif 
kan niet zonder de inbreng en goede zorgen van 
een veelheid van mensen die zich steeds inzet-
ten voor de goede gang van zaken. Een woord 
van dank aan allen is hier dan ook op zijn plaats. 

Het jaar 2006 was voor de officiële eigenaar van het gebouw een feestelijk jaar. Stadsherstel vierde 
haar 50-jarig bestaan in aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin. Voor dit jubileum koos 
Stadsherstel onze Duif als plaats van samenkomst, waarmee het belang van de Duif wordt 
onderstreept. We hebben er geen spijt van dat de Stichting De Duif het gebouw zo’n 33 jaar geleden 
redde van haar ondergang. 

Ook het beroemde Smits-orgel werd in 2006 opnieuw in gebruikgenomen. Felicitaties aan 
Stadsherstel. 

Het gebouw is dus grondig gerestaureerd en wordt door ons met vreugde gebruikt. We zijn geen 
eigenaar maar huurder van een prachtig monument. Daarmee kom je automatisch uit bij een zorgpunt 
van De Duif: het is nog steeds een hele toer om in de buurt te komen van een sluitende begroting. 
Ondanks allerhande acties om tekorten te dichten, blijkt er een tekort in de boeken. We doen ons 
uiterste best om De Duif te promoten. De beste promotie is het verzorgen van wekelijks uitstekende 
vieringen, waardoor het bezoekersaantal toeneemt. Jazeker, we zijn op de goede weg, maar we 
kunnen nog niet in alle rust ademhalen. Bekendheid voor het gedachtegoed van De Duif verkrijgen kan 
onder meer door een publicatie als deze, maar cijfer het ge-upgrade maandblad Het Groene Licht niet 
uit. Het blad is nu zelfs downloadbaar van onze steeds uitstekend verzorgde website. Het duidt aan dat 
we werk maken van het uitbouwen van onze goede naam. En dat is goed. 

Is je nieuwsgierigheid gewekt om door te lezen ? Ik hoop het wel, want voor hen die bekend zijn met 
De Duif is dit verslag een herkenning van vele gebeurtenissen in 2006. Voor hen die De Duif (nog) 
niet zo goed kennen is het een goede gelegenheid kennis te nemen van wat we kunnen bieden. 

Onder alle omstandigheden: graag tot spoedig in ons gebouw aan de Prinsengracht waar we 
wekelijks klaarstaan om elkaar te inspireren en te ontmoeten. 

Laten we hopen dat ook 2007 een mooi jaar zal worden. 

Henk Kemper, voorzitter 2006 

 
Op 25 september 2006 werd het  
gerestaureerde Smits orgel feestelijk  
opnieuw in gebruik genomen. 
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DOOP/TROUW/ROUW 
 

   Doop van Julia Simaan 

GEBOREN 
Moos Geudeke     26/02/06 
Isa van Det      07/05/06 
Lisa van der Meer     23/06/06 
Julia Simaan      09/08/06 
 
GEDOOPT 
Julia Simaan 10/09/06 
Isa van Det 01/10/06 
Lisa van der Meer 05/11/06 
FLUISTERRITUEEL 
Moos en Nadia Geudeke  09/07/06 
 
GETROUWD 
Rui Suprihadi en Hans Ernens 26/06/06 
OVERLEDEN 
Rob Everard      06/01/06 
Antoinette Ruitenbeek    01/06/06  
Fons Ruitenbeek     27/06/06 
Tine Zondervan     06/07/06 
 

VOORGANGERS 
GEKOZEN VOORGANGERS  
Bij de verkiezingen op 8 januari en 5 februari werden 10 voorgangers gekozen voor 
de periode van 1 maart 2006 tot 1 maart 2007. In alfabetische volgorde: Alet Aalders, 
Harris Brautigam, Jos Brink, Maruja Bredie, Frans Gerritsma, Rob Gijbels, Henk 
Kemper, Marina Slot, Diana Vernooij en Fred Vos. 
 
GASTVOORGANGERS  
Gastvoorgangers in 2006: Frits van der Ven (5 febr.), Ton Wiemers (5 maart en 22 
oktober), Cor Ofman (7 mei) en Willemijn Kanters (14 mei). 
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VIERINGEN IN 2006 
DE VIERINGEN. 
Er zijn 57 vieringen gehouden (wekelijkse vieringen, Goede week, Kerstnacht en 
speciale vieringen), waarvan 4 in de Amstelkerk.   
 
Doorgaans volgen we primair het leesrooster, zoals dit door de Raad van Kerken in 
Nederland wordt aangereikt. Er wordt dan gekozen voor lezingen uit het leesrooster van 
de PKN of uit het Rooms Katholiek Leesrooster met als tweede lezing de keuze van 
Kees Kouwenhoven, zodat de lezingen qua thema bij elkaar passen.  
Soms kiezen we voor themavieringen of -series en komen lezingen en/of (aanvullende) 
teksten ook elders vandaan (w.o. een enkele keer uit apocriefe geschriften). 
 
 
BIJZONDERE VIERINGEN 
Er werden 3 doopvieringen verzorgd en nieuw dit jaar was de viering met een 
fluisterritueel. Er was een verbondsviering en een afscheids-/herdenkingsviering 
(Rob Everard op 5 maart). 
Ook in 2006 zagen we een lichte stijging van het gemiddeld aantal bezoekers per 
viering. Vooral ook de thematische vieringen werden goed bezocht; met name zijn 
we tevreden over een groeiend aantal bezoekers voor de zomerserie. Deze serie 
betrof een 7-tal vieringen rondom het centrale thema: Kostbare bronnen, naar de 
gelijknamige CD uitgebracht door de stichting Nieuw LiedFonds. Een serie met als 
vertrekpunt bijzondere bijbelse vrouwen. In de zomerserie werden de volgende 
thema’s behandeld: 1. Alles is muziek, 2. Welkom, 3. Ik heb lief de aarde en de 
mensen, 4. Tranen zijn mijn brood, 5. Vogeltje (Tsiporra), 6. Terug naar huis? en 
tenslotte 7. Niemand ben je nooit geweest. 
De Adventserie werd een korte serie van 3 vieringen rondom het thema ”Messiaanse 
verwachtingen”. De Kinderkerstviering trok zo’n 250 mensen (waaronder ruim 100 
kinderen). De Kerstnachtviering trok meer mensen dan ooit tevoren. Het thema 
luidde: Dansen door de nacht. Deze kerstviering werd muzikaal extra ondersteund 
door het Groot Duifkoor olv. Henk Kemper, Irina Antonova – vleugel en Brechtje 
Moerkamp – sopraansaxofoon. Dit koor had al vanaf oktober gerepeteerd en in die 
periode nieuw muziekmateriaal ingestudeerd. 
 
KINDERNEVENDIENSTEN 
In dit seizoen hebben we elke eerste zondag van de maand een viering waarin voor 
en door kinderen iets extra’s wordt geboden. Het aantal kinderen dat hieraan 
deelneemt wisselt nogal per week. Met Pasen waren er zo’n 19 kinderen. Het 
gemiddeld aantal kinderen -door het jaar heen- lag echter in 2006 iets onder het 
niveau van 2005. Een aantal oudere kinderen heeft afscheid genomen of komen 
minder regelmatig, maar er zijn ook weer enkele -vooral jonge!- kinderen bijgekomen. 
Het team dat de activiteiten rond de kindernevendiensten verzorgt is dit jaar 
uitgebreid met Gerda van der Burg; overige leden: Alet Aalders en Freek van der 
Marck. 
Op de eerste zondag van de maand zijn de viering van de kinderen en de viering van 
de volwassenen in elkaar verweven. Het verhaal bestemd voor de kinderen wordt 
(deels) in de kerkdienst voorgelezen. Daarna volgen de kinderen hun eigen 
programma in het Hemeltje. Vanaf het moment van breken en delen van brood en 
wijn zijn de kinderen weer aanwezig bij de viering in de grote kerkruimte. Zij helpen 
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dan mee bij het uitdelen van brood en wijn. Daarna wordt hun gevraagd wat zij 
hebben gehoord en gedaan in hun ‘eigen viering’. Het slot van de viering beleven ze 
mee samen met de volwassenen. 
Op de derde zondag van de maand gaan de kinderen direct naar het Hemeltje en 
volgen daar hun eigen programma. Zij luisteren naar een bijbelverhaal, praten na, 
vertellen hoe zij voor hen vergelijkbare omstandigheden ervaren. Daarna voeren zij 
een opdracht uit die aansluit bij de thematiek van het verhaal. 
 
KINDERKERSTVIERING 
De Kinderkerstviering is een ware traditie geworden, die erg succesvol is. Sinds 2004 
tekent zich een stijgende lijn af; in dat jaar ontvingen we zo’n 60 tot 65 kinderen en 
ongeveer evenveel ouders en begeleiders. In 2006 was dit aantal ongeveer 
verdubbeld: meer dan 100 kinderen en bijna 150 ouders en familieleden; een record.  

 
Kinderkerst 2006 – record aantal kinderen en ouders 

Nieuw dit jaar was de ondersteuning van de vertellers Gerda van der Burg (vaste 
medewerkster Kindernevendienst) en Francine Plaisier (Verhalenfabriek); zij 
vertelden het kerstverhaal. Evenals vorig jaar was er weer een kerstwensboom. Het 
blijft een gouden greep. Alle kinderen was gevraagd een zelfgemaakte en mooi 
versierde kerstwens mee te brengen en die in de kerstwensboom te hangen. Een 
foto-impressie van de Kinderkerstviering en de kerstwensboom is te vinden op onze 
website www.deduif.nu. 
 
WERKMATERIAAL KINDERVIERINGEN 
Leidraad voor 'De Duif' bij de samenstelling van de kinderviering vormen onder meer 
de uitgaven 'Kind op Zondag' en 'Kleur in de kerk' van de Nederlandse Zondags-
school Vereniging. Kind op Zondag biedt materiaal bij de in De Duif gebruikte 
leesroosters.  
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PUBLIC RELATIONS EN PROMOTIE  
 
WEBSITE VAN DE DUIF 
In 2005 was er een forse inhaalslag en verbeteractie op de website van De Duif 
uitgevoerd. Daarvan profiteerden we in 2006. Elke week staat de tekst van de over-
weging nog dezelfde zondagmiddag op de website. Met name Digi-Duiven op afstand 
blijven op deze wijze verbonden met De Duif. We vestigden een nieuw dagrecord op 24 
december met 184 bezoekers (oude record was 146 op 24 januari 2005). 
De actualiteit van de site en de nieuwsvoorziening vertaalden zich ook in 2006 in een 
groei van de bezoekers van de site (15 % tov. vorig jaar), terwijl er in de jaren 
daarvoor eveneens al een stevige groei te zien was. 

Statistische gegevens 
 
 
 
 
 
 

 
We tekenen hierbij aan, dat de groei ook in enige mate (positief) beïnvloed (of 
vertekend) wordt naarmate er meer overige publiektrekkende activiteiten in De Duif 
worden geboekt. Grote gebeurtenissen trekken de aandacht van het publiek en dit 
zoekt bijvoorbeeld de route naar De Duif. Zo komt men vaak op de site van de 
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Oecumenische Basisgemeente De Duif terecht. De eerste dagen van de week trekt 
de site de meeste bezoekers.  
 
HGL / HET GROENE LICHT.  
De reactie van HGL heeft in 2006 opnieuw 10 edities van het periodiek HGL /Het 
Groene Licht doen verschijnen. Samen met het bestuur is er in 2006 hard aan 
gewerkt om dit periodiek zowel inhoudelijk als qua vormgeving naar een hoger 
niveau te tillen. Met gepaste trots mogen we stellen dat dit ook gelukt is! Het 
redactieteam (Hortense Ghijs en Angela van der Marck) is verdubbeld; Helma 
Schenkeveld en Dorien Gransjean-Eldering hebben hun medewerking toegezegd. 
Bovendien is er meer structurele inbreng van oa. diverse voorgangers. 
Fred Vos heeft in de tweede helft van 2006 een nieuwe vormgeving toegepast en zo 
kreeg het blad qua inhoud en vorm een betere uitstraling (look-and-feel).  
Tot slot een primeur op de valreep van 2006: HGL is nu - per de releasedatum –
fullcolour direct te downloaden vanaf onze website. Hiermee kunnen we ook “digi-
Duiven”-op-afstand beter bedienen en bij De Duif blijven betrekken.   
In 2007 hopen we deze upgrade minimaal vast te kunnen houden of beter, verder uit 
te bouwen!   

   
In september 2006 vierde Stadsherstel Amsterdam zijn 50 jarig bestaan.  
Ter gelegenheid van dit jubileum bezocht Hare Majesteit de Koningin op 30 augustus 
De Duif. Bij die gelegenheid was het Smits orgel voor het eerst na een jarenlange 
restauratie weer te horen. 
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INTERNE ORGANISATIE   
 
FACILITEITEN. 

“Gastvrijheid” staat bij De Duif hoog in het vaandel; het vrijwilligersteam, dat zich 
bezighoudt met facilitaire ondersteuning, zette De Duif in 2006 opnieuw goed op de 
kaart. Voor de zondagse duifbezoekers staat altijd een kop geurende koffie klaar en 
een wekelijks wisselend team “koekenbakkers”  zorgt voor de koek, taart, cake of  
“wieltjes” ( zoals meesterbakker Ton Visser). Deze verkoop brengt extra penningen 
op. Koffie- en cakeopbrengst bedroeg € 1241,34. 

 
Samen het glas heffen tijdens de Nieuwjaarsreceptie. Thea van Deijl spot de fotograaf  

Achter de schermen gebeurt meer dan men zich vaak bewust is. Wat te denken van 
zaken als: de Nieuwjaarsborrel,  het koken van het Seidermaal voor enige tientallen 
deelnemers (Witte Donderdag), de stapels broodjes tijdens de Open Monumenten 
dagen, de wijn en het kerstbrood voor alle bezoekers van de kerstnachtviering.   
 
Hortense Ghijs is contactpersoon voor Stadsherstel. Zij hoort wanneer de kerk verhuurd 
is en wij in dat geval moeten uitwijken naar de Amstelkerk. Zij ontvangt een rooster 
waarin alle verhuur van de kerk vermeld staat. Hortense voert tevens het sleutelbeheer.  
 
Onze vleugel is dit jaar 21 x verhuurd en dat leverde bij elkaar € 1.205 op (hetgeen 
een welkome extra bijdrage vormt in onze lastige financiële situatie). 
 
Tot slot wordt binnen dit team verzorgd: kopiëren liturgieboekjes, HGL/Het Groene 
Licht, maken en versturen van handgemaakte kaarten. De kaarten worden 
verzonden met een hartelijke groet voor beterschap (zieken) of gelukwens (jarigen!). 
Dit jaar zijn 166 kaarten en foto’s verkocht met een opbrengst van € 166 . 
 
 
SECRETARIAAT. 
Door zorg van het secretariaat  worden de administratieve zaken met betrekking tot 
vergaderingen van aangeslotenen en het bestuur geregeld, de ingekomen en 
uitgaande post behandeld, alsmede alle overige zaken die op een natuurlijke wijze 
tot het secretariaat horen.  
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Het secretariaat brengt periodiek een up-to-date lijst aan met adresgegevens van 
aangeslotenen. We mogen ons erin verheugden, dat deze lijst in 2006 licht is gegroeid. 
Behalve deze activiteiten is in 2006 nog een aantal extra initiatieven ontplooid: 

• Ondersteunen van de actie “Notariële schenkingen” – zie hierna 

• Geregeld wordt ons de vraag gesteld: ‘Kan De Duif onze verbonds- of 
huwelijksviering verzorgen?’ De oecumenische basisgemeente De Duif neemt 
deze vraag altijd serieus. Eind 2006 is een folder verschenen waarin wordt 
uitgelegd, welke rol De Duif kan spelen bij huwelijks- / verbondsvieringen.  
De folder is fullcolour eveneens via de website te downloaden. 

 
 
PENNINGMEESTER.  
 
De penningmeester heeft de boekhouding bijgehouden. De wekelijkse collectegelden 
worden door 2 mensen geteld. De controle van de boekhouding is door een 
kascontrolecommissie uitgevoerd. 
In 2005 vertoonde de afrekening een stevig tekort.  Daarom is in 2006 een grote actie 
gevoerd om tot een gezonder financieel resultaat te komen. Alle  aangeslotenen is de 
gelegenheid geboden om fiscaal-vriendelijk door middel van een notariële acte een vast 
bedrag te schenken (gedurende vijf jaar). Deze actie is een redelijk succes geworden. 
De actes werden  op 12 mei 2006 door de notaris gepasseerd. Conform afspraak zijn 
de gelden geïnd.  
De opbrengst van deze actie is structureel jaarlijks een bijdrage van circa € 7.000, -. 
Alhoewel onze ambitie iets hoger lag, zijn we hier voor 2006 tevreden mee. Het 
betekent per saldo € 3.000,- structureel extra inkomsten.  
We zullen echter in 2007 opnieuw soortgelijke acties moeten voeren om het hoofd 
financieel boven water te houden!  Mensen moeten blijvend worden geattendeerd op 
de mogelijkheid om deel te nemen aan de notariële schenkingsacte. 
Er is daarnaast een eenmalige speciale gift ontvangen van  € 2.000,-. De eind-
afrekening 2006 komt hierdoor alsnog op een tekort van €  1.264,-  
Ook voor 2007 leiden de inkomsten naar verwachting nog niet tot een sluitende 
begroting. Indien het patroon van inkomsten/uitgaven in 2007 vergelijkbaar is met 
2006 stevenen we af op een tekort van ca. € 3.500,- . In de uitgavenkant valt er 
nauwelijks te bezuinigen; vooral de huurpenningen zijn hier debet aan. Het zal dus 
met name aan de inkomstenkant gezocht moeten worden, waarbij het van belang 
blijft de reserves weer op niveau te brengen. Daarbij blijft het ook belangrijk dat we 
mensen blijven trekken en dat we mensen dusdanig interesseren dat ze bereid zijn 
De Duif structureel financieel bijdrage te steunen.  
 
Tot slot: voor de Webam kwam €  825,69 binnen en voor ons gekozen jaardoel 
stichting Dark & Light € 1.179,34; deze bedragen zijn inmiddels doorgeboekt naar de 
respectievelijke organisaties.  
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RELATIES VAN DE DUIF 
 
DE RAAD VAN KERKEN AMSTERDAM 
De Raad is een open overleg- en communicatieplatform van christelijke kerken in 
Amsterdam. De Raad zal in zijn activiteiten in het bijzonder gericht zijn zowel op het 
bevorderen van de oecumene aan de basis, in parochies en gemeenten als op de 
dienst aan de wereld.  
Voor de Duif is lidmaatschap van de Raad van Kerken Amsterdam van belang om zo 
als kerkgemeente niet op een eiland te komen staan. Mede ook door ons 
lidmaatschap worden wij door de overheid aangemerkt als kerkelijke organisatie.  

De deelnemende kerken zijn  
● Protestantse Gemeente Amsterdam ● Rooms-katholiek Dekenaat Amsterdam ● 
Verenigde Doopsgezinde Gemeente in Amsterdam ● Oud-katholieke Parochies  
● Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam ● Remonstrantse Broederschap ● 
Evangelische Broedergemeente ● Het Leger des Heils ● Russisch Orthodoxe 
Parochie van de H. Nicolaas in Amsterdam ● Armeens Apostolische Kerk 
Amsterdam ● Deutsche Evangelische Kirchengemeinde Amsterdam ● 
Oecumenische Basisgemeente Dominicus ● Oecumenische Basisgemeente De Duif 
● Koptische Orthodoxe Kerk Amsterdam  

Taak- en werkgroepen van de Raad  
• Taakgroep Vluchtelingen. Hieronder ressorteren de Werkgroep Opvang 

Uitgeprocedeerden (W.O.U.) en het Vluchtelingenpastoraat  
• Het Amsterdams Drugspastoraat  
• Het 4 en 5 Mei-comité van de Raad van Kerken  
• Taakgroep AIDS  
• “Mokum zingt”  

Maandelijks verschijnt er per e-mail een Nieuwsbrief. Deze is aan te vragen via: 
rvka@deschinkel.nl. Voor informatie zie de website:  www.rvkamsterdam.nl 
 
DE RAAD VAN KERKEN AMSTERDAM 
De Raad is een open overleg- en communicatieplatform van christelijke kerken in 
Amsterdam. De Raad zal in zijn activiteiten in het bijzonder gericht zijn zowel op het 
bevorderen van de oecumene aan de basis, in parochies en gemeenten als op de 
dienst aan de wereld.  
Voor de Duif is lidmaatschap van de Raad van Kerken Amsterdam van belang om zo 
als kerkgemeente niet op een eiland te komen staan. Mede ook door ons 
lidmaatschap worden wij door de overheid aangemerkt als kerkelijke organisatie.  

De deelnemende kerken zijn  
● Protestantse Gemeente Amsterdam ● Rooms-katholiek Dekenaat Amsterdam ● 
Verenigde Doopsgezinde Gemeente in Amsterdam ● Oud-katholieke Parochies  
● Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam ● Remonstrantse Broederschap ● 
Evangelische Broedergemeente ● Het Leger des Heils ● Russisch Orthodoxe 
Parochie van de H. Nicolaas in Amsterdam ● Armeens Apostolische Kerk 
Amsterdam ● Deutsche Evangelische Kirchengemeinde Amsterdam ● 
Oecumenische Basisgemeente Dominicus ● Oecumenische Basisgemeente De Duif 
● Koptische Orthodoxe Kerk Amsterdam  
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Taak- en werkgroepen van de Raad  
• Taakgroep Vluchtelingen. Hieronder ressorteren de Werkgroep Opvang 

Uitgeprocedeerden (W.O.U.) en het Vluchtelingenpastoraat  
• Het Amsterdams Drugspastoraat  
• Het 4 en 5 Mei-comité van de Raad van Kerken  
• Taakgroep AIDS  
• “Mokum zingt”  

Maandelijks verschijnt er per e-mail een Nieuwsbrief. Deze is aan te vragen via: 
rvka@deschinkel.nl. Voor informatie zie de website:  www.rvkamsterdam.nl 
 
WEBAM 
In 2006 werd er maandelijks voor de Webam gecollecteerd. De Duif heeft met ande-
re basisgemeenten in Amsterdam een goede band met de kerk in Nicaragua en wij 
steunen gezamenlijk diverse projecten aldaar. Onze bijdrage in 2006 was: €  825,69. 

 
Basketballveld in Nicaragua, gesponsord door de WEBAM. 
 
DE VLEUGEL ANTWERPEN 
Sinds een aantal jaren onderhouden we goede, vriendschappelijke banden met de 
basisgemeente De Vleugel in Antwerpen.  
In 2006 verruilde De Vleugel haar bekende lokatie H.Geestkerk aan de 
Mechelsesteenweg voor een nieuwe lokatie, tw.: de Sint Annakerk aan de 
Goedendagstraat in Antwerpen/Borgerhout. Deze verhuizing kostte hen veel tijd en 
energie, maar zij berichtten ons eind vorig jaar dat zij inmiddels hun draai aardig 
hebben gevonden. We hebben hun hartelijke uitnodiging aangenomen, om op 
zaterdag 12 mei 2007 een “Duif-viering” in Antwerpen te organiseren. 
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WIE IS WIE – 2006 (en 2007) - Activiteiten 
BESTUUR 
SAMENSTELLING IN 2006: 
Henk Kemper  Voorzitter 
Freek van der Marck Penningmeester 
Bert van der Meer Secretaris 
Alet Aalders Coord. liturgie 
Rob Gijbels Orde van dienst 
Hedwig Buren Overige zaken/ concerten 
Hortense Ghijs Coord. Facilitaire zaken 
 
SAMENSTELLING IN 2007: 
Hedwig Buren   Voorzitter 
Freek van der Marck Penningmeester 
Rob Gijbels  Secretaris 
Ineke Pruissen  Coord. liturgie 
Alet Aalders Algemene zaken en concerten  
Hans Ernens Public relations 
Hortense Ghijs Coord. Facilitaire zaken 
  
 
VOORGANGERSTEAM:  
2006: Alet Aalders ● Harris Brautigam ● Maruja Bredie ● Jos Brink ● Frans 
Gerritsma ● Rob Gijbels ● Henk Kemper ● Marina Slot ● Diana Vernooij ● Fred Vos●   
 
2007: Alet Aalders ● Harris Brautigam ● Maruja Bredie ● Jos Brink ● Frans 
Gerritsma ● Rob Gijbels ● Henk Kemper ● Marina Slot ● Diana Vernooij ●   
 
FUNCTIONARISSEN WERKGROEPEN EN DIENSTEN 
Henk Kemper Dirigent en muzikale vormgeving 
Irina Antonova Pianiste 
Angela van der Marck Koor coördinator  
Ans Visser, Hortense Ghijs, 
Marc Jorritsma, Alet Aalders Werkgroep Pastoraat en diakonie 
Alet Aalders Vertegenwoordiger bij Raad van Kerken Amsterdam, 
 Basisbeweging Nederland en de Webam. 
Rob Gijbels / Fred Vos webmaster en fotografie  
Fred Vos Grafische vormgeving, public relations en promotie 
 
REDACTIE HET GROENE LICHT 
Angela van der Marck ● Hortense Ghijs ● Dorien Gransjean-Eldering ● Helma 
Schenkeveld ● Fred Vos (support grafische vormgeving) 
 
LUNCHCONCERTEN – LAATSTE ZONDAG VAN DE MAAND 
Cees Walraven Organisatie concerten 
Hedwig Buren Bestuursverantwoordelijke in 2006 
Alet Aalders Bestuursverantwoordelijke per 2007 
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WEKELIJKSE ACTIVITEITEN 
Elke zondag viering van schrift en tafel – 10:30 tot plm. 12:00 uur  
Openbare liturgievergadering – voorbereiden van vieringen elke maandagavond 
vanaf 20:00 uur 
Koorrepetitie – elke dinsdagavond van 20:00 tot 22:00 uur 
 
MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN 
Kindernevendiensten  – Elke 1e en 3e zondag van de maandag (muv. juli/augustus 
tijdens de schoolvakanties) 
Lunchconcerten – Van september tot en met juni elke laatste zondag van de maand 
(soms ook extra tussentijds/ zie de website) 
2e woensdag van de maand – Wenskaarten maken 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De in dit verslag gebruikte foto’s zijn gemaakt door Rob Gijbels en Henk Kemper.  
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Van boven naar beneden: 
De Duif gezien vanaf 
Amstelveld, 
Fluisterritueel van Moos 
en Nadia Geudeke, 
Start Pinksterfietstocht 
vanuit 
Utrechtsedwarsstraat 7, 
Brood en wijn, 
Verbondsviering Rui 
Suprihadi en Hans 
Ernens. 


