
Nr 1 - 31 januari 2016
Het volgende nummer verschijnt op 13 maart  
Inleveren kopij - voor 29 februari

Vieringen en voorgangersrooster- 
Aanvang zondagsvieringen 10:30 uur
 7  feb Marina Slot en Henk Kemper
   Marina 25 jaar voorganger
Thema 40 dagentijd: Ruimte voor groei
 14  feb Frans Gerritsma - gastvoorg.
 21  feb Carolien Maris - Vredesvlucht
 28  feb Diana Vernooij & Alain Verheij
 6  mrt Jan Meijer
  13  mrt Je�rey Leander
 20  mrt Jonne Meij - Palmpasen
   viering met kinderen
 24  mrt Henk Kemper - Witte Donderdag
   Seidermaal; aanvang 18:00 uur
 25  mrt Diana Vernooij - Goede Vrijdag
   Overdenking; aanv. 19:00 uur
 27  mrt Hans Ernens- Pasen 

Agenda 
 20  mrt Palmpasen
   viering samen met de kinderen
 24  mrt Seidermaal (18:00 uur)
   Graag tevoren aanmelden
   Deelname: €10
 25  mrt Lijdensoverweging  (19:00 uur)
   
Inrichten kerkruimte 
 31  jan Harry, Hans en Rui
 7  feb Jos
 14  feb Harry, Carolien en Thea
 21  feb Gerrard
 28  feb Harry, Thom
 6  mrt Sabine en Fred
 13  mrt Harry, Jos
 20  mrt Carolien en Thea
 27  mrt Harry, Diana 
Sluitrooster gebouw 
 31  jan Jonne
 7  feb Henk
 14  feb Fred
 21  feb Gerrard
 28  feb Thom
 6  mrt Bert
 13  mrt Holke-Hans
 20  mrt Natalie
 27  mrt Liesbeth
Als je verhinderd bent, ruil dan zelf 
en geef het ook aan mij door wie er voor jou in 
de plaats zal komen.

 ● Henk Kemper
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Democratie: wees er trots op!
De voorgangersverkiezingen staan weer voor de deur. Op 7 februari kiest de 
gemeenschap de nieuwe voorgangers voor 2016. Het zal geen grote verrassing 
zijn wie wel/niet zal winnen, want (gelukkig) krijgen de kandidaten vrijwel 
allemaal altijd voldoende stemmen. Dan is het alleen de vraag hoeveel; een 
klein beetje competitie is toch wel leuk. Ben je die dag bijvoorbeeld actief  in 
een viering, krijg je wellicht meer stemmen dan als je er niet bij bent op deze 
verkiezingsdag. Het hoort er allemaal bij. 
Zien en gezien worden is ook in De Duif  de ultieme verkiezingsslogan!

Soms realiseren we ons niet hoe trots we mogen en kunnen zijn op onze 
democratie. Wij Nederlanders met onze nuchtere instelling waarbij trots 

op je land al gauw als nationalisme in negatief  daglicht wordt gesteld. Terwijl 
bijvoorbeeld in Zwitserland op ieder huis een vlag wappert.
In het hele vluchtelingendebat, en honderden krantenartikelen en debatten 
verder, stoor ik me soms wel eens aan die altijd sluimerende terughoudendheid 
en zelfspot op onze verworvenheden. Alsof  het niet mag, niet goed is.
Zo duurt het niet lang of  na iedere – verschrikkelijke – aanslag zijn er weer 
politici die beweren dat achterstelling en discriminatie de belangrijkste voe-
dingsbodem zijn voor (extremistische) terroristen. Wij zouden ons toch eens 
wat beter moeten inleven, luidt de boodschap al tientallen jaren. Maar socioloog 
Ruud Koopmans toonde een aantal jaren terug al aan dat 65% van alle moslims 
religieuze wetten belangrijker vindt dan seculiere (bron: NRC, december 2013). 
Maar daarover hoor je de politici en zogenaamde deskundigen niet. Die discussie 
is te lastig, het schuldgevoel is makkelijker.

Duitsland met haar eeuwige schuldgevoel is hier het ultieme voorbeeld van. 
Volgens die deskundigen zouden we ons bezwaard moeten voelen voor al die rijk-
dom en vrijheid. Wij met ons koloniale verleden, Zwarte Piet en kritische houding 
tegenover nog meer nieuwe potentiële EU-kandidaten, zoals Albanië. Foei!
Maar ik voel me niet schuldig. Ik leef  in vrede met mijn dierbaren, ben best 
gezond en ja, ik kan ieder jaar ook nog op vakantie. De meerderheid van de 
wereldbevolking heeft dit niet; maar ik wil me daarom niet altijd schuldig voelen. 
Integendeel, ik ben dankbaar en wil geven en helpen uit betrokkenheid.
En dankzij onze democratie kan en mag ik zeggen wat ik wil, mogen jij en ik ons 
kandidaat stellen als voorganger en kan iedereen premier worden van ons land. 
Geloof  en politiek zijn gescheiden, vrouwen rijden auto en worden piloot, over 
je geloof  mag je zeggen wat je wilt, en zelfs de dominee mag vloeken als ze haar 
voet tegen de tafelpoot stoot.

Welkom in Nederland, waar een iedereen mag zijn wie hij/zij is. Hoera, hang de 
vlag eens uit! (Eerst even eentje kopen.) Stem met volle overtuiging op 7 febru-
ari, kus en feliciteer Marina Slot en haar vrouw ter ere van haar 25-jarig jubileum! 
Is het niet prachtig dat dit kan? Dat zijn de verworvenheden van ons land, wees 
er trots op en laten we stoppen met die zelfspot en slappe knietjes. En laten wij 
vooral ook blij zijn met de goede dingen die er nog steeds zijn in Nederland. 
Van alle EU-landen zijn we toch veruit favoriet bij al die vluchtelingen op zoek 
naar een beter bestaan. Zegt dat niet genoeg? Zing, stem, huil, bid, lach, werk en 
bewonder, maar dan wel met wat meer gepaste trots alsjeblieft.
● Hans Ernens
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 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

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.
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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 participe-
ren in de democratische besluitvorming. 
Van hen wordt actieve deelname  verwacht.

Jaardoel - maandcollecte
2015 - The Dreamcatcher Foundation.
Een kleinschalige organisatie in Zuid-
Afrika die arme gemeenschappen, met 
name vrouwen, ondersteunt om bedrijven 
op te zetten die hen helpen geld te 
verdienen voor hun levensonderhoud.
2014 - Hospice Kuria Stichting Kuria 
probeert van haar hospice ‘thuis’ te maken 
voor iedereen.
2013 - De Regenboog Groep
Deze zet zich in voor mensen met socia-
le problemen en voor dak- en thuislozen.

������� ����������� Verkiezing voorgangers 2016
Het is al een lange en unieke traditie in De Duif: de jaarlijkse verkiezing van onze 
voorgangers. Uit noodzaak maar vooral ook geïnspireerd door de gebruiken in de 
eerste christengemeenschappen is daartoe ooit na veel discussie besloten. 
De kandidaat voorgangers in 2016 vertellen welke invulling zij het komend jaar 
willen geven aan het ambt. 

Hans Ernens stelt zich voor 2016 wederom verkiesbaar als voorganger in de Duif. 
“Tussen mijn debuut als voorganger in november 2011 en nu liggen jaren 
van groei en bewustwording, mede dankzij jullie support en reacties. Elkaar 
iets moois meegeven; een boodschap, teksten van prachtige liederen die on-
troeren en elkaar stimuleren, dat is ook voor komend jaar mijn drive. Samen 
op zoek naar balans en saamhorigheid; eventueel vergezeld van een stevige 
discussie op z’n tijd. Soms raken we de richting wel eens kwijt in deze 
afschrikwekkende wereld. Maar zolang we vooral het goede in elkaar willen 
blijven ontdekken, durf ik samen met jullie de uitdaging van 2016 aan.”

Henk Kemper: “Ik stel mij komend jaar weer beschikbaar als voorganger 
van geloofsgemeenschap De Duif. Het gaat in onze gemeenschap om bemoe-
diging en inspiratie. We komen bij elkaar om gesterkt te worden in vertrouwen 
in onszelf  en in elkaar. De wereld zit soms rottig in elkaar en we maken elke dag 
keuzes die hopelijk de intentie hebben de wereld mooier en leefbaarder te maken. 
We hebben het allemaal in ons om daar een bijdrage aan te leveren.”

“Het zijn gekke tijden: vluchtelingenproblematiek, daklozen en armoe, al dan niet 
zichtbaar. In de krant van zaterdag 23 januari staan woorden opgetekend van een 
lid van een kerkgenootschap van “de strengere kant.” Tegen de achtergrond van 
het in dorpen en steden opvangen van vluchtelingen en zij die een veilig heenko-
men hebben gevonden in een gemeenschap(je), zegt iemand: “De gereformeerde 
kerken houden de mensen voor dat men zijn naaste moet helpen. Maar dit zijn 
naasten van een andere geloofstak. Dan zijn het ook andere naasten, begrijpt u 
wel.” Dat begrijp ik dan inderdaad heel goed. En ik begrijp nog beter dat de kop 
van het artikel luidt: “Veen heeft naasten lief, alleen niet alle naasten.”

“Zoals je niet een beetje kunt liegen (een halve waarheid is immers ook een leugen) 
kun je ook niet zeggen dat iemand ‘een beetje’ je naaste is. In onze gemeenschap 
geloven wij in elkaar, in de andere en in de naastenliefde. Dát in de praktijk waar-
maken kost tijd, bemoediging en inspiratie, maar ook lef  en doorzettingsvermo-
gen. Je mond soms opendoen op plaatsen waar jouw boodschap slecht verdragen 
wordt. Daar kunnen we best een steuntje in de rug bij gebruiken. Een steuntje dat 
we wekelijks zoeken en hopelijk ontvangen. Zoeken, geven, ontvangen, vragen, 
luisteren en de handen uit de mouwen.
Daar wil ik weer een jaar een bijdrage aan leveren. Elkaar het gevoel geven dát we 
het kunnen en dat we ons niet laten leiden door de verdrukking.”

Jeffrey Leander, 57 jaar en geboren in Jakarta – Indonesië. “Ik heb daar tot 
en met mijn zevende jaar gewoond. Van huis uit ben ik Nederlands-hervormd 
opgevoed. Ik heb vroeger op de zondagschool gezeten en ging in mijn tienertijd 
vaak mee met mijn vader naar de hervormde kerk ‘De Uitweg’ in Amsterdam 
Osdorp. Veel later leerde ik mijn partner Bart-Jan kennen, en met hem bezocht ik 
18 jaar lang de Dominicuskerk in Amsterdam. In deze kerk heb ik deelgenomen 
aan het voorgaan in de kindernevendiensten en heb ik als bas gezongen in het 
koor. Sinds ruim twee jaar bezoek ik De Duif  en neem ik hier deel aan het koor, 
niet als bas, maar sinds kort als tenor. 
Mijn werkachtergrond is het onderwijs. Sinds 1979 werk ik in het Zaanse onder-
wijs. Eerst ruim 25 jaar als onderwijzer voor de klas en zo’n 10 jaar als intern 
begeleider, waarvan 5 jaar in het speciaal basis onderwijs.”
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“Het verkiesbaar stellen als voorganger in De Duif  is niet zonder slag of  stoot 
gegaan. Ik heb heel lang getwijfeld, maar uiteindelijk me toch opgegeven. Ik heb 
geen theologische achtergrond, maar was wel altijd geboeid in hoe een viering 
in elkaar ‘gedraaid’ wordt. In de vorige en huidige kerk die ik bezoek, is men 
steeds bezig te zijn de liturgie te vernieuwen. Dit spreekt mij aan. Hoe kunnen 
we het woord van God zo in relatie brengen met ons dagelijks menszijn, dat 
het voor ons begrijpelijk wordt en daarmee uitzicht kunnen (blijven) creëren en 
houden in ons dagelijks leven. Er zijn vele antwoorden mogelijk bij deze vraag. 
Door voor te gaan hoop ik voor mijzelf  antwoorden te vinden en een bijdrage 
te mogen leveren voor iedereen die met dezelfde vraag zit. Mijn grootste droom 
is een mens te zijn als Hij en wens daarbij anderen te inspireren om elkaar te 
blijven zien en voor elkaar zorg te hebben.”

Carolien Maris: “Vaak weet ik het zeker en ben ik gerustgesteld en loop 
ik blij door de wereld. Heerlijk. God bestaat en is diep in mij en om mij heen. 
Ik zing spontaan over scheurende wolken. Niemand anders. Hier is mijn hart! 
Wat een weelde dat ‘hij’ in mijn leven is! Op andere dagen wil dat zeker-weten-
gevoel weleens wat minder zijn. Maar mijn geloof  is er altijd. Weggaan kan niet 
meer. Want eens, in het voorjaar van 2011, was er die duidelijke doorbraak, ben 
ik gevallen, hield ik mij niet meer ‘groot’ en werd ik opgevangen. ‘Uit de diepte 
roep ik jou, jij heer hoor mijn stem. Doe je oren open jij en luister naar mijn stem 
die om genade smeekt’.”

“Als ik nu naar die tekst kijk, vind ik het wat dramatisch en zelfs brutaal (jou jij), 
maar het is ook wat er echt in mij speelde. Ik lag op mijn bed en luisterde vele 
keren naar dat ene lied wat door de boxen tot mij kwam. Alleen al die eerste zin 
raakte mij diep. Ik besefte dat er een hele grote afstand was geweest tussen mij 
en God. En een diep verlangen om met die afstand op te houden, die afstand 
te overbruggen. En dat ik daar op had zitten wachten. Tegelijk voelde ik dat dat 
hele gebeuren door een vredige, milde aanwezigheid gezien werd en erkend. En 
dat het mij vergeven werd, dat ik er ‘zo lang’ over gedaan had! En hoe kan dat, 
dat dat er allemaal tegelijk kan zijn. ‘Mijn ziel ziet uit naar hem’ zongen ze in dat 
lied. ‘Bij hem is genade’ en ‘kracht om te bevrijden’ Grote woorden die ineens in 
mij ontvangen werden en begrepen. Ik zal het echt nooit vergeten.”

“Pas achteraf kwam mijn verbazing. Gek, maar de vragen waren verdwenen. 
Er waren trouwens ook geen pasklare antwoorden. Ik wilde er helemaal niet 
meer over nadenken. Wat een rare vraag eigenlijk: of  er nu wel of  niet een God 
bestaat? Hij/Zij/Het was er in mijn leven al die tijd geweest. Bij alle verhalen en 
alle teksten zoek ik of  er bij mij van binnen een snaar geraakt wordt. Zo ja, dan 
is het wat voor mij en duik ik erin. En natuurlijk gaat het in het leven over God 
in mensen. Dan vinden wij elkaar en dan hebben we iets te vieren. Dat is een 
never ending story.” 

“Ik ben sinds januari 2014 voorganger in De Duif. In dat eerste jaar verzamelde 
ik veel informatie, las veel en maakte ik werkstukjes van de overwegingen. Dat 
was leerzaam en bijzonder en vormend om te doen, maar je doet het niet even 
tussendoor – als je begrijpt wat ik bedoel.”

“Afgelopen jaar kreeg ik eindelijk weer werk en merkte ik dat dat begon te 
knellen met de tijd die ik voor De Duif  nodig had. Komend jaar wil ik dan ook 
graag een ‘sparingpartner’ zijn. Iemand die meeleest. Dat helpt mij om beter te 
focussen en dat levert bovendien mooie gesprekken op! Ik heb wel besloten om 
het in het begin van dit jaar nog rustig aan te doen. Binnen mijn werk ben ik 
verhuisd naar een andere afdeling en ik wil daar mijn volle aandacht aan geven. 
Mijn plan is dat ik na Pasen weer in het voorgangersrooster zal verschijnen…”

Geboren 
14 december 2015
Dankbaar en dolgelukkig zijn wij met de 
geboorte van onze zoon, mijn broertje 

Seger Minne Jan

Holke-Hans en Baudyn en Valentine 
Boersma-Klein

Overleden
Op maandag 25 januari is overleden 

Christien Wartena
De oudere Duiven kennen Christien o.a. nog 
als trouw koorlid. Christien was de levens-
partner van Fons Ruitenbeek († 27 juni 
2006), pianist in De Duif.
- Gelegenheid tot afscheid nemen op 
dinsdag 2 februari van 11:30 - 11:50 uur, 
Uitvaartcentrum Watergraafsmeer, PC Hooft 
Uitvaartverzorging, waarna om 12:30 uur
de begrafenisplechtigheid in de kleine aula 
van De Nieuwe Ooster zal plaatsvinden.

Adreswijziging
Ans Visser
p/a Woonzorgcentrum Klaasje Zevenster
Klaasje Zevensterstraat 67
1183 NK Amstelveen

Vluchtelingenhulp

Plan ter ondersteuning
Lieve mensen,ik heb een plan dat ik jullie wil 
voorleggen. 
Zoals sommigen weten, erger ik me aan 
mensen die ertegen zijn dat er vluchtelingen 
in hun dorp of stad komen wonen. Sinds 
kort wonen er op sommige plekken in 
Amsterdam, onder andere in de Marnixstraat 
in Groenhof ook vluchtelingen, voornamelijk 
gezinnen met kinderen. 
Ik ben er met Gerrard Boot, Jelte Moerkamp 
en Harry Maalman geweest. Ik heb jullie 
nodig om voor deze families sokken en 
ondergoed in te zamelen. Dat hebben ze 
meer nodig dan speelgoed wat ik eerst 
wilde doen, maar er is genoeg speelgoed 
aanwezig. 
Er ligt in de koffiehoek een lijst waarin je je 
eventueel kunt opgeven om dit allemaal te 
realiseren. 
Je kunt me ook geld geven. Dat zal ik 
natuurlijk verantwoorden bij jullie en ik zal de 
kleding wel zo goedkoop mogelijk inkopen. 
Alvast bedankt voor jullie medewerking.
Ik hou jullie op de hoogte,
● Hortense

Verkiezing voorgangers 2016
Het is al een lange en unieke traditie in De Duif: de jaarlijkse verkiezing van onze 
voorgangers. Uit noodzaak maar vooral ook geïnspireerd door de gebruiken in de 
eerste christengemeenschappen is daartoe ooit na veel discussie besloten. 
De kandidaat voorgangers in 2016 vertellen welke invulling zij het komend jaar 
willen geven aan het ambt. 

Hans Ernens stelt zich voor 2016 wederom verkiesbaar als voorganger in de Duif. 
“Tussen mijn debuut als voorganger in november 2011 en nu liggen jaren 
van groei en bewustwording, mede dankzij jullie support en reacties. Elkaar 
iets moois meegeven; een boodschap, teksten van prachtige liederen die on-
troeren en elkaar stimuleren, dat is ook voor komend jaar mijn drive. Samen 
op zoek naar balans en saamhorigheid; eventueel vergezeld van een stevige 
discussie op z’n tijd. Soms raken we de richting wel eens kwijt in deze 
afschrikwekkende wereld. Maar zolang we vooral het goede in elkaar willen 
blijven ontdekken, durf ik samen met jullie de uitdaging van 2016 aan.”

Henk Kemper: “Ik stel mij komend jaar weer beschikbaar als voorganger 
van geloofsgemeenschap De Duif. Het gaat in onze gemeenschap om bemoe-
diging en inspiratie. We komen bij elkaar om gesterkt te worden in vertrouwen 
in onszelf  en in elkaar. De wereld zit soms rottig in elkaar en we maken elke dag 
keuzes die hopelijk de intentie hebben de wereld mooier en leefbaarder te maken. 
We hebben het allemaal in ons om daar een bijdrage aan te leveren.”

“Het zijn gekke tijden: vluchtelingenproblematiek, daklozen en armoe, al dan niet 
zichtbaar. In de krant van zaterdag 23 januari staan woorden opgetekend van een 
lid van een kerkgenootschap van “de strengere kant.” Tegen de achtergrond van 
het in dorpen en steden opvangen van vluchtelingen en zij die een veilig heenko-
men hebben gevonden in een gemeenschap(je), zegt iemand: “De gereformeerde 
kerken houden de mensen voor dat men zijn naaste moet helpen. Maar dit zijn 
naasten van een andere geloofstak. Dan zijn het ook andere naasten, begrijpt u 
wel.” Dat begrijp ik dan inderdaad heel goed. En ik begrijp nog beter dat de kop 
van het artikel luidt: “Veen heeft naasten lief, alleen niet alle naasten.”

“Zoals je niet een beetje kunt liegen (een halve waarheid is immers ook een leugen) 
kun je ook niet zeggen dat iemand ‘een beetje’ je naaste is. In onze gemeenschap 
geloven wij in elkaar, in de andere en in de naastenliefde. Dát in de praktijk waar-
maken kost tijd, bemoediging en inspiratie, maar ook lef  en doorzettingsvermo-
gen. Je mond soms opendoen op plaatsen waar jouw boodschap slecht verdragen 
wordt. Daar kunnen we best een steuntje in de rug bij gebruiken. Een steuntje dat 
we wekelijks zoeken en hopelijk ontvangen. Zoeken, geven, ontvangen, vragen, 
luisteren en de handen uit de mouwen.
Daar wil ik weer een jaar een bijdrage aan leveren. Elkaar het gevoel geven dát we 
het kunnen en dat we ons niet laten leiden door de verdrukking.”

Jeffrey Leander, 57 jaar en geboren in Jakarta – Indonesië. “Ik heb daar tot 
en met mijn zevende jaar gewoond. Van huis uit ben ik Nederlands-hervormd 
opgevoed. Ik heb vroeger op de zondagschool gezeten en ging in mijn tienertijd 
vaak mee met mijn vader naar de hervormde kerk ‘De Uitweg’ in Amsterdam 
Osdorp. Veel later leerde ik mijn partner Bart-Jan kennen, en met hem bezocht ik 
18 jaar lang de Dominicuskerk in Amsterdam. In deze kerk heb ik deelgenomen 
aan het voorgaan in de kindernevendiensten en heb ik als bas gezongen in het 
koor. Sinds ruim twee jaar bezoek ik De Duif  en neem ik hier deel aan het koor, 
niet als bas, maar sinds kort als tenor. 
Mijn werkachtergrond is het onderwijs. Sinds 1979 werk ik in het Zaanse onder-
wijs. Eerst ruim 25 jaar als onderwijzer voor de klas en zo’n 10 jaar als intern 
begeleider, waarvan 5 jaar in het speciaal basis onderwijs.”

Lees verder op pagina 4 ►
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Jonne Meij: “Zeer vereerd ben ik met het feit dat ik door de Duif gemeente 
ben voorgedragen als mogelijke nieuwe voorganger. Om een indruk van mezelf  
te geven zal kort iets zeggen over mijn levenbeschouwelijke achtergrond en mijn 
gerichtheid als voorganger. Ik ben zonder traditionele religie opgegroeid. God 
en de kerk waren begrippen uit de jeugd van mijn moeder en hoorden daardoor 
bij mijn opa en oma. Evengoed riep het leven al vroeg vragen bij me op. Ant-
woorden zocht en vond ik in mijn eigen ervaringen en inzichten en in New Age 
boeken uit de jaren ’80 en ’90. De spiritualiteit van de New Age was veelal ge-
richt op het vinden van de eigen innerlijke bron van liefde en op verbondenheid 
met het liefdevolle universum. Ik ben er aan gegroeid en door gevormd. 
Tijdens mijn HBO opleiding theologie en geestelijke verzorging, begon ik mijn 
eigen geloof  te vergelijken met het geloof  in God. Ik ontdekte overeenkomsten, 
maar ook fundamentele verschillen. Gaande weg groeide er in mij een behoefte 
aan persoonlijke omgang met God. Die behoefte bracht me naar de Duif  waar 
ik me welkom en op mijn plaats voel in de kleine maar warme gemeenschap. Als 
aankomend voorganger is het mijn bedoeling om mijn overwegingen toegan-
kelijk te maken voor mensen die verdieping zoeken maar moeite hebben met 
begrippen als God en de kerk. Uiteraard zal ik dit doen met kennis en respect 
voor de Duif  tradities!”

Jan Meijer: “Als voorganger in de Duif ben ik op zoek naar de overeenkomsten 
tussen religies en overtuigingen.
Met mijn eigen christelijke achtergrond als basis. Gemeenschap ben je op basis 
van overeenkomsten. Op basis van die overeenkomsten kun je beter met elkaar 
in deze wereld leven en beter gemeenschap zijn. Overeenkomsten, begrip voor 
elkaar en elkaars verschillen in plaats van elkaar daar op aan te vallen is voor mij 
een belangrijk uitgangspunt bij mijn overwegingen.”

Diana Vernooij: “Voor mijn werk heb ik pas geleden, pas na 10 jaar voor het 
eerst geformuleerd waarom ik zo graag werk in de dak- en thuislozenopvang. En 
dat is: als ondernemersdochter weet ik dat je moet falen om te groeien, dat er 
altijd weer kansen zijn om te grijpen, dat er elke dag een nieuw begin mogelijk is 
en dat niet opnieuw beginnen een veel grotere fout is dan mislukken. Het proces 
van in de penarie komen en de veerkracht vinden om er weer uit te klimmen: dat 
vind ik ongelooflijk boeiend. 
Als jullie mij opnieuw kiezen zal dit het 25ste jaar worden dat ik voorga in de 
Duif. Dit wordt dus de 25e keer dat ik vertel in HGL waarom ik graag jullie voor-
ganger ben. En ieder jaar is het weer anders. Datzelfde proces van leven, waar 
ik in mijn werk zo door gefascineerd ben, dat pluis ik graag met jullie in onze 
vieringen uit. Onze verlangens en wilskracht, ons falen en ons succes, onze geluk 
en onze angst, onze emoties, de kronkels van onze geest en de manier waarop 
wij dit alles ons in ons leven met onze geliefden en onze ongeliefden vormgeven 
– ik pluis het graag met jullie uit. Het spirituele pad noem ik dat. Helderheid van 
geest en een warm hart om diepgaand contact te maken met alles in het leven en 
elkaar om elkaar tot bloei te brengen: ik vertrouw er volledig op dat dit is waar 
kerk voor bedoeld is.”

Marina Slot: “Waarom voorganger in de Duif? Ja, wat moet ik zeggen na 25 jaar 
met enthousiasme en creativiteit te zijn voorgegaan in de Duif?
De Duif  is een bijzondere ruimte, een ruimte om te leren, een ruimte om te 
vieren, om alle aspecten van geloof  en leven met elkaar te ontdekken.
In die ruimte wil ik staan met jullie allemaal, om verder te gaan met elkaar.
Om oude woorden een nieuwe klank en betekenis te geven.
Ik hou van de muziek, van de taal en van de mensen in de Duif.
En ik voel me er thuis, dat is – geloof  ik – het belangrijkste.”

Voorgangers Vervolg van pagina 3 ►
Voordrachten jaardoel 2016

1. Liefdevolle massage 
bij kanker
‘Jouw massage heeft mij weer wat ge-
heeld. Ik kan weer voelen dat ik meer 
ben dan een stukje kanker, dat vernietigd 
moet worden. Dank je voor jouw liefdevolle 
aandacht en handmassage. Kan ik iets 
doen om dit voor meer mensen mogelijk te 
maken?’ (Reactie van een vrouw, 55 jaar, 
na een massage door Marijke)

Mijn wens is dat wij als Duiven gaan zorgen 
dat meer mensen met kanker, hun partners, 
hun ouders en hun mantelzorgers, de lief-
devolle aandacht van een hand- of voetmas-
sage kunnen krijgen. Liefdevolle aandacht 
voor hun geestelijke nood, en liefdevolle 
aandacht voor dat gedeelte van hun lichaam 
dat aangeraakt mag worden. Marijke doet dit 
al vanaf 2014 in het AMC ziekenhuis en in het 
Emma kinderziekenhuis. 
Onze wens is dat er tijd en geld komt, zodat 
nog meer ervaren massagetherapeuten en 
gastvrouwen de mogelijkheid krijgen om 
liefdevolle aandacht te geven aan mensen 
die dit zo nodig hebben. Dichtbij ons, zonder 
aanzien van persoon, geslacht, arm of rijk. 
Liefdevolle aandacht mede door de massage.
● Helma Schenkeveld en Marijke Kolkman

2. ASKV/Steunpunt 
Vluchtelingen
Al ruim 25 jaar biedt ASKV/Steunpunt 
Vluchtelingen een helpende hand aan 
vluchtelingen zonder verblijfsstatus. Voor 
asielzoekers onderweg naar (of zonder) een 
‘status’ bestaan in Nederland nauwelijks 
voorzieningen. Hun noodgedwongen 
bestaan in de marge vergroot de kans op 
uitbuiting en misbruik, en angst voor de 
autoriteiten belemmert hun toegang tot 
essentiële diensten (zorg, onderwijs). Het 
juridisch team van ASKV staat hen bij in 
hun zoektocht naar aanknopingspunten 
voor legaal verblijf in Nederland. Terwijl een 
oplossing wordt gezocht, ondersteunt het 
maatschappelijk team vluchtelingen bij het 
opbouwen van een menswaardig bestaan 
via leefgeld, huisvesting, dagbesteding, of 
(doorverwijzing naar) medische zorg.

De hulpverlening die ASKV biedt is structu-
reel van aard. ASKV organiseert het hele 
jaar door een dagelijks spreekuur voor 
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Kandidaten voor het bestuur van 
stichting De Duif
Elk jaar kiest De Duif  zijn bestuur. Hieronder een aantal motiveringen.
NB: kandidaten kunnen zich nog steeds melden via deduif@xs4all.nl

Natalie Coenradi-Hakhoff
“Iedere week heb ik weer het gevoel van thuiskomen bij een gemeenschap die 
ik heb omgedoopt tot mijn gekozen familie en voor wie ik in het komende jaar 
ook weer mijn steentje bij wil dragen. Het afgelopen jaar heb ik voor een derde 
jaar mij mogen ontwikkelen als coördinator Koor en Liturgie. Omdat er het ko-
mende jaar veel verandering komt bij het voorgangerscollectief, wil ik een mooie 
match tussen voorgangers, koor en de PR-groep vormen. Daarom plak ik hier 
nog heel graag een jaar in het bestuur aan vast en stel ik mij herkiesbaar voor een 
vierde jaar in het bestuur van Stichting de Duif.”

Gerrard Boot
“Ik was afgelopen jaar lid van het bestuur (en door mijn mede-bestuursleden 
aangewezen tot voorzitter), en dat heb ik met veel plezier gedaan. Ik wil daar 
daarom graag mee doorgaan. Het bestuur let er op dat de noodzakelijke dingen 
binnen De Duif  gebeuren. Dat werk (het verzorgen van de vieringen met alles 
wat daarbij komt kijken, het bezoeken of  bellen van mensen die wat aandacht 
nodig hebben, contact met andere gemeenten) doen we lang niet allemaal zelf  
(soms wel), maar we letten er op dát het gebeurt. Ook zijn we verantwoordelijk 
voor de financiën: lukt het om De Duif  draaiend te houden?
Als bestuur denken we ook na over ontwikkelingen. Zijn er dingen die we nu niet 
doen, maar die wel goed zouden zijn om te gaan verrichten? Als daarover ideeën 
bestaan, laten we het daar dan over hebben. Jan Andreae riep op – zo vatte ik 
zijn overweging op 15 november in ieder geval op – om te kijken wat wij zouden 
kunnen en willen doen voor de vluchtelingen die ook naar Amsterdam komen. 
Hortense heeft dat opgepikt met haar voorstel om – wat nu blijkt nodig te zijn 
– noodzakelijke kleding te verzamelen of  kopen. Dat is dus een van de ideeën.
Afgelopen maanden hebben een paar studenten van de VU in De Duif  rond-
gekeken, en een verslag geschreven over wat zij meegemaakt, gezien, gehoord en 
gevoeld hebben (zie verslag in dit HGL). Het lijkt mij heel leuk om met elkaar te 
praten over: wat geloven wij? Waar zit je zekerheid, waar zitten je twijfels? Wat 
betekent dat voor de vieringen? Niet zo zeer om iets te willen veranderen, maar 
om er beter bij stil te staan hoe wij met elkaar het liefste onze vieringen houden. 
En ook hoe wij er voor zorgen zo toegankelijk mogelijk te zijn voor nieuwkomers. 
Want voor een levende gemeenschap is dat heel belangrijk. Om deze, en vele an-
dere, reden ben ik graag bereid door te gaan als bestuurslid van De Duif.”

Liesbeth Broekhoff
“Alweer een jaar in het bestuur van De Duif! Een jaar gaat zo snel voorbij, dus 
is het werk ook nog lang niet gedaan! Zoals ik vorig jaar als motivatie schreef: ‘Ik 
kom graag in De Duif  en draag dat met veel plezier uit. Ik besef  ook heel goed, 
dat als je een 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.’
Het afgelopen jaar heb ik binnen het bestuur ervaring opgedaan en een breder 
inzicht gekregen in wat de gemeenschap in- en extern doet. Het e-mailverkeer 
behoort tot een van mijn vaste taken in het bestuur. Ook houd ik regelmatig 
contact met de pastoraatgroep. Verder komt er van alles voorbij wat aandacht 
nodig heeft, bijvoorbeeld de speciale vieringen.
Als u het goed vindt, blijf  ik dat allemaal nog een poosje doen. Dus stel ik mij 
verkiesbaar.”

Uitnodiging
Op zondag 7 februari vieren wij het 
heugelijke feit dat “onze” Marina Slot 
25 jaar voorganger is in De Duif! 
Wij nodigen je van harte uit om dit met haar 
te vieren.

Marina zal in de viering zelf voorgaan, 
samen met Henk Kemper.
De viering begint zoals gebruikelijk om 
10:30 uur.

Na de viering is er nog een feestelijk 
samenzijn met koffie/thee, iets lekkers.
Wij zullen een toost uitbrengen met dank 
voor de afgelopen jaren en een mooie 
toekomst, voor Marina en voor ons allen!

Jullie zijn van harte uitgenodigd!

Met hartelijke groet,
het bestuurOecumenische basisgemeente 
De Duif

Allemaal een beetje herder 
voor elkaar?
‘Zo vriendelijk en veilig als het licht. /
Zoals een mantel om mij heen geslagen. 
/ Zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht. / 
Ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn 
vragen. / Dat Hij mij maakt, dat Hij mijn 
wezen richt. /
Wil mij behoeden en op handen dragen’
  (tekst: Huub Oosterhuis)

‘Omzien naar elkaar’ is wat het 
pastoraat doet in de Duif. 

We willen dat er een plek is of een per-
soon waar je even bij terecht kan als je daar 
behoefte aan hebt. We kunnen elkaar daarin 
op een spontane manier een eind tegemoet 
komen, de hand reiken, eens samen lunchen 
na de viering en wellicht troosten. Juist 
omdat we een kleine gemeenschap zijn en 
elkaar regelmatig zien, kennen we elkaar 
wat beter. Maar toch nemen we niet altijd 
de tijd. En dan: niet iedereen heeft dezelfde 
behoefte. Kan jij het aangeven als je zelf 
‘herderlijke’ zorg nodig hebt? Hoe zou dat er 
voor jou uitzien? Daarover praten is ook al 
een mooi onderwerp.
We zijn in januari met de pastoraats-
groep bij elkaar geweest. We praten dan 
over deze vragen en gaan na wie er extra 
hulp, zorg of aandacht nodig heeft. Wordt 
er al iets gedaan? Wie belt? Wie gaat in 
gesprek om te peilen of iemand dat ook wil 
en wat er nodig is?

Lees verder op pagina 6 ►
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Fred Vos, bestuursfunctie ‘Publiciteit’
“Tijdens de Algemene Vergadering op zondag 6 december jongstleden werd 
nieuw leven ingeblazen in een werkgroep die ideeën ontwikkelt voor oecume-
nische basisgemeente De Duif  om meer publiciteit en naamsbekendheid te ge-
nereren. Dit groepje, bestaande uit Natalie, Ingeborg, Rolf, Jonne, Diana en on-
dergetekende, bespreekt tijdens out-of-the-box sessies (ootb) allerlei plannetjes. 
Niets is tijdens die sessies te gek en er ontstaan prachtige initiatieven. De eerste 
resultaten waren met kerstmis al zichtbaar in onder andere het aankondigingen-
bord met de vieringen van komende twee zondagen, de ‘mailbox’, de nieuwjaar-
swens bij de kinderkerst en na de kerstnachtviering en de publiciteit in buurt-
kranten en websites (binnenkort ook in de agenda van protestants.amsterdam).
De Ootb-groep kwam afgelopen week voor de tweede keer bij elkaar. Een derde 
avond staat gepland op de avond van 6 april.
Ik put veel energie en voldoening uit deze brainstormgroep. Het enthousiasme 
en de ideeënstroom daar geeft mij een boost en is stimulans om ook mijn weke-
lijkse vormgeeftaken met plezier te blijven uitvoeren. Daarom stel ik mij graag 
nog een jaar als bestuurslid beschikbaar met Publiciteit in mijn takenpakket.”

Holke Hans Boersma
Ook ik doe graag nog een jaar mee in het bestuur. Ik ben me er evenwel van 
bewust dat mijn bijdrage aan het bestuur afgelopen jaar niet erg groot is geweest. 
Redenen zijn mijn drukke/onregelmatige baan in combinatie met gezinsverplich-
tingen. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat dit komend jaar niet heel veel 
anders zal zijn ben ik bang... maar als dit voor jullie geen onoverkomelijk pro-
bleem is (als wel dan snap ik dat best en hoor ik het graag eerlijk) dan ga ik graag 
nog een jaar met jullie door!

Henk Kemper en Bert van der Meer gaven geen nadere motivatie, maar stellen 
zich beiden opnieuw beschikbaar voor een bestuurrszetel in 2016. 

Echo’s uit het verleden
Door Fred Vos - In de week van 9 tot en met 16 januari is er in de pers veel 
aandacht voor een conflict in Veldhoven tussen interim pastoor deken René Wil-
mink en de werkgroep Oase wegens een verbod om een viering te houden. 
In de zomer van 2015 werd bekend dat de parochie Christus Koning pastoraal 
werkster Myriam Schoutsen, die veel draagvlak had, wilde ontslaan. Het zou te 
duur zijn om haar in dienst te houden. De Christus Koning Parochie is de enig 
overblijvende kerk en parochie na een voorgenomen fusie met de parochies van 
de kerken Ceacilia, Jan de Doper, Jozef, Sint Maarten en Willibrordus.
Het ontslag van Schouten leidde tot veel onrust binnen de toch al rumoerige 
parochie. Voor een aantal leden was het ontslag de druppel die de emmer deed 
overlopen. Zij sloten zich aan bij Bezield Geloven Veldhoven (BGV). Die af-
splitsingsgroep hield op 9 januari onder de naam Oase haar eerste viering, die 
uitdraaide op een botsing met deken René Wilmink.

Er is inmiddels een vervolg, de groepen gaan opnieuw met elkaar in gesprek. 
Het Eindhovens dagblad schreef  op 11 januari:
“VELDHOVEN - De werkgroep van Veldhovense katholieken Oase hoopt als-
nog met deken René Wilmink en de andere leden van het bestuur van parochie 
Christus Koning tot overeenstemming te komen. Maandag heeft Oase-kartrek-
ker Frank Bockholts per mail een uitnodiging gekregen voor een gesprek.
“Daar maken we graag gebruik van. Ik denk dat het gesprek eind januari 
plaatsvindt.” Bockholts schat in dat de helft van de achterban van Oase denkt 
aan afsplitsing. “Maar dat geldt niet voor mij. Ik ben altijd optimistisch, ik blijf  
proberen tot ik zeker weet dat iets niet lukt.”

In principe kunnen alle Duiven een 
beetje herder zijn voor elkaar. Iemand 
die kortgeleden voor het eerst in De Duif 
kwam, was letterlijk op zoek naar een 
plek waar mensen ‘een beetje voor elkaar 
zorgen’. Ze was ontroerd door de kleine, 
maar aardige gesprekjes die ze her en 
der hoorde, waarin er oprecht naar elkaar 
geïnformeerd werd en geluisterd. 
Iets in de viering kan je raken. Of zomaar 
ineens schijnt het licht bij je naar binnen 
en is alles goed. Maar bij het woordje 
‘pastoraat’ denk je toch ook aan situaties 
die wat meer van een mens vragen en 
diep ingrijpen in je leven of waarbij je veel 
vertrouwen nodig hebt en je onzeker voelt. 
Een ziekenhuisopname bijvoorbeeld, je 
eigen gezondheid, een belangrijk afscheid 
of een herinnering van vroeger die je maar 
bezig blijft houden. En hoe betrek je God 
dan bij dat proces? Mag hij meekijken 
in wat je allemaal meemaakt? Ga je in 
gesprek met God, leg je je vragen aan hem 
voor, of komt er misschien een mooi gebed 
of een lied in je op?

Heb je behoefte om met iemand van De 
Duif over levenskwesties of geloofsvragen 
te praten, wil je dat er iemand echt luistert, 
dan kunnen we je daarbij op weg helpen. 
Gewone menselijke aandacht of eens wat 
diepere gesprekken, net waar je behoefte 
ligt. 

Of wie weet ben jij misschien iemand 
die best graag eens een luisterend oor 
wil zijn voor een ander die er tijdelijk niet 
alleen uitkomt? Laat het weten aan de 
pastoraatsgroep. Dan gaan we in gesprek 
en koppelen we misschien een vrager en 
een aanbieder aan elkaar.

De pastoraatsgroep bestaat uit Liesbeth 
Broekhoff, Hortense Ghijs, Carolien Maris 
en Yvonne van der Velden.
● Carolien Maris 

Allemaal herder Vervolg van pagina 5 
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Bericht vanuit het bestuur
Deze keer niet alleen een bericht vanuit het 
bestuur, maar ook vanuit de Vergadering van 
Aangeslotenen. Vanwege een misverstand 
verscheen dit bericht niet in het vorige HGL. 
Dus mijn oproep om je aan te melden voor 
het inrichten van de kerstduif en suggesties 
te leveren voor nieuwe voorgangers, zijn 
achterhaald. Maar ook zonder die oproep 
hielpen vele handen met het in kerstsfeer 
brengen van het gebouw. En zoals in dit 
nummer te lezen is, zijn er vele kandidaten 
voor (gast)voorgangerschap, en om 
bestuurslid te worden.

Vorige maand, 6 december, was er een VA. 
Daar wil ik kort verslag van doen. 
Jan Andreae heeft laten weten vanwege 
privéredenen (kort gezegd: te weinig tijd) te 
stoppen met het voorgangerschap. 
Zijn overweging op 15 november jongstleden 
was dan ook zijn laatste. We zullen hem 
en zijn inspirerende vieringen missen! Ook 
Bert wil, vanwege toenemende drukte 
in zijn werk, zijn vaste voorgangerschap 
stopzetten. Gelukkig blijft hij wel beschikbaar 
als gastvoorganger. 
Samen met het vertrek van Helma (die we 
ook enorm zullen missen) was dat aanleiding 
om er bij stil te staan hoe we aan nieuwe 
voorgangers komen. 
Er kwamen allerlei ideeën naar voren.

Toen ik dit op 6 december schreef, keek 
ik blij terug op de viering die ochtend. Sint 
Nicolaas begroette voorganger Marina, en 
veel kinderen waren daarvoor speciaal naar 
de Duif gekomen. Volle bak! Dank daarvoor.

Hartelijke groet,
● Gerrard Boot 

Pie & Pastry-club
Bijna elke zondag zijn in de koffiehoek trak-
taties verkrijgbaar voor bij de koffie en thee. 
Een klein groepje baksters en een enkele 
bakker is hiervoor verantwoordelijk. Er zijn 
nog plaatsen vrij in het team. Wie bakt er 
mee? Je kunt je opgeven in de koffiehoek. 

k    
Dank aan Sabine Christiaans en Ton Visser 
voor de traditionele traktatie (wieltjes) bij de 
nieuwjaarsreceptie. 

l

De Duif – van buiten af bekeken
Hoe kijkt een geïnteresseerde buitenstaander naar De Duif ? Daar was het 
bestuur heel benieuwd naar. Daarom keken we uit naar het verslag dat de 
Vijf  VU-studenten maakten van wat zij in twee maanden hoorden, zagen en 
voelden toen zij bij ons te gast waren. De vijf  (Froukje, Benjamin, Matthias, 
Elisa en Sarah) deden dit onderzoek voor het project Religieuze Existentie 
in Amsterdam. Ze bezochten De Duif, andere studenten bezochten andere 
geloofsgemeenschappen.

De onderzoeksvraag van onze 5 studenten was, vrij vertaald: hoe verhoudt de 
(oecumenische) identiteit van De Duif  zich tot de individuele religieuze iden-
titeit van de gemeenteleden, de Duiven? De 5 hebben in november een aantal 
vieringen en liturgievergaderingen bijgewoond en ze hebben 16 interviews met 
Duiven gehouden. Ik vind het heel interessant wat zij daarover te melden heb-
ben. Hun hele verslag is beschikbaar, maar ik wil er een aantal dingen uitlichten.

De studenten zien De Duif als een heel open gemeenschap, met een duidelijke 
oecumenische identiteit. De Duif  staat open voor iedereen, en draagt dat ook 
uit. De boodschap die verteld wordt in de overwegingen van de verschillende 
voorgangers, is uiteenlopend. Die voorgangers hebben immers een verschil-
lende achtergrond. Dat is voor ons misschien niks nieuws, maar het valt ook 
een buitenstaander op. De Duif  is niet alleen oecumenisch in de zin van ‘ver-
schillende christelijke opvattingen’, maar overstijgt ook het Christendom. Twee 
van de geïnterviewden voelen zich sterk geïnspireerd door het Boeddhisme. De 
Duif  is heel tolerant, maar de studenten beschrijven (met hun wetenschappelijke 
achtergrond) mooi waar die tolerantie zijn grenzen heeft, namelijk daar waar de 
menselijke waardigheid in het geding komt.

Als de Duif zo openstaat voor verschillende geloofsopvattingen, is wel de vraag 
wat dan het gemeenschappelijke is van die opvattingen. In de interviews, waar 
er 14 van gebruikt werden, kwamen heel verschillende antwoorden naar voren. 
Een van de vragen was waar je je het meeste in herkende: (1) in een God die zich 
persoonlijk bezighoudt met de mens en invloed heeft op de wereld; (2) er bestaat 
zoiets als een Hogere macht, maar dat is geen persoonlijke God, (3) ik weet niet 
of  er een God of  een Hogere macht bestaat, en (4) er bestaat niet zoiets als een 
God of  Hogere Macht. De meeste van de geinterviewden waren het eens met 
stelling 2, bijna alle anderen met stelling 1 en een enkeling met stelling 3. Ik vond 
dat wel geruststellend te lezen: ik onderschrijf  stelling 2, en heb daarom soms wel 
moeite met liederen of  de geloofsbelijdenis die soms (voor mijn gevoel) uitgaat 
van zo’n persoonlijke God. Maar juist ook de toelichting van veel Duiven vond 
ik mooi. Op de vraag welke voorstelling men zich dan maakte van dat Hogere, 
kwamen vaak antwoorden als ‘liefde’, ‘kracht’, ‘energie’ en ‘De Eeuwige’. Als je 
dat dan God noemt, staat het al veel dichter bij mij.

Hoewel de studenten constateren dat De Duif  niet een vastomlijnde geloofs-
leer heeft, zeggen ze ook over de verschillen in geloofsopvatting: ‘Het mooie is 
dat niemand het erg vindt dat zo’n verschil bestaat.’ 

Heel nuchter keken de studenten naar de website, waar enorm veel informatie 
op staat. Niet alleen waar De Duif  voor staat, maar ook allerlei suggesties om 
dingen vanuit onze geloofsopvatting te doen. Bezoek dus onze website! 
De studenten keken ook naar de praktische kant van de vieringen: welke rituelen 
worden er uitgevoerd. Wat zijn rituelen? Een door hen gebruikte definitie: her-
halingen van waardevolle handelingen. Rituelen geven identiteit aan een groep 
en hebben ook een sociale functie. Rituelen in De Duif  die door de geïnter-
viewden als belangrijk werden ervaren zijn: het breken van brood en wijn, het 
zingen en de liederen, de overweging, de geloofsbelijdenis, maar ook koffie, de 
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pianomuziek en het persoonlijk wel-
kom heten. 
Er wordt verschillend gedacht over 
de ruimte voor nieuwe rituelen. De 
meeste rituelen in De Duif  vinden 
hun oorsprong in het Christendom, 
maar ook ‘het Boeddhisme wordt 
meerdere malen aangehaald als mooie 
toevoeging of  als welkom’.

De studenten doen suggesties voor 
een vervolgonderzoek: ze zouden 
graag met meer Duiven willen 
spreken om na te gaan welke ge-
loofsopvatting zij hebben en hoe die 
zich verhoudt tot de identiteit van De 
Duif. Er zou ook preciezer onder-
zocht kunnen worden of  er behoefte 
bestaat aan nieuwe rituelen, en welke 
dan. Studenten zouden dat kunnen 
onderzoeken (wat mij betreft: graag!), 
maar zeker zo leuk en interessant lijkt 
het mij om het daar met elkaar over 
te hebben.

Er is nog heel veel over het verslag 
van de studenten te melden, maar 
daar ontbreekt hier de ruimte voor. 
Als je het hele verslag wilt lezen: 
laat het ons weten! Voor Froukje, 
Benjamin, Matthias, Elisa en Sarah: 
hartelijk dank voor de open manier 
waarop jullie hebben meegedaan en 
daar verslag van deden.

● Gerrard Boot 

Palmpasen
De Palmpasen viering krijgt dit jaar een 
andere invulling. Het wordt een viering 
met grote en kleine mensen in de grote 
kerkruimte. De aanwezige kinderen gaan 
dan niet naar ‘t Hemeltje, zoals gebruikelijk 
bij kindervieringen.
De precieze invulling wordt nog voor-
bereid door Natalie, Jonne (voorganger op 
deze zondag indien zij op 7 februari het 
vereiste stemmenquotum haalt) en Carla 
Koot.

- Confrontatie met Wilmink
Afgelopen zaterdag liep een gebedsdienst van Oase in de Heilige Jozefkerk uit 
op een confrontatie met deken Wilmink. Hij had de dienst verboden en wilde er 
een einde aan maken, maar boze parochianen 
dwongen hem vervolgens zelf  het kerkgebouw te verlaten.”

Ik constateerde parallellen met onze eigen achtergrond en trok mij de frustraties 
van de werkgroep Oase en BGV aan. Met instemming van het bestuur van obg 
De Duif  schreef  ik namens onze geloofsgemeenschap, via de vertegenwoordi-
ger van de Oasegroep Frank Bocholts op zondag 17 januari een e-mail om de 
Veldhovenaren een hart onder de riem te steken. 
Hieronder de inhoud van deze mail alsmede een reactie van dhr. Bocholts.

Geachte heer Bockholts, beste Frank,

Met belangstelling volgt geloofsgemeente De Duif te Amsterdam de verslagen die sinds deze 
week in de pers verschijnen over het con�ict tussen de Oasegroep en deken Wilmink.

De situatie van de Oasegroep is voor De Duifgemeenschap een echo uit het verleden. In 1973 
keerden koor en parochianen van ‘De Duif ’ (o�icieel st. Willibrordus binnen de veste) zich 
tegen het formele besluit van de toenmalige bisschop Zwartkruis: sluiting van de kerk.
In Amsterdam speelde in die tijd ook een grote reorganisatie en afstoten van kerkgebouwen 
alsmede parochie-fusies. Als argumenten dienden de hoge �nanciële lasten voor het onder-
houd aan gebouwen, een teruglopend bezoekersaantal en een bouwkundig onderzoek: de 
fundering onder het gebouw ‘De Duif ’ zou zijn aangetast.
Dit laatste werd door een door de parochianen ingestelde contra-expertise onderuit gehaald: 
de fundamenten van het kerkgebouw verkeerden in uitstekende staat. Lekkages aan het 
gebouw waren te wijten aan (bewust?) jarenlang achterstallig onderhoud. De terugloop van 
parochianen was onder meer te verklaren door de aanstelling van een serie slecht functio-
nerende pastores. De parochianen voelden zich ernstig misleid en besloten een eigen lijn te 
volgen.
Een lang verhaal kort: na a�oop van de laatste o�iciële eucharistieviering, begin januari 1974, 
deelde de inmiddels gevormde actiegroep tot behoud van De Duif briefjes uit aan de bezoek-
ers met de aankondiging dat de volgende zondag toch een viering zou worden gehouden. Zes 
dagen later verschafte de actiegroep zich toegang tot het gebouw en kon een eucharistievie-
ring plaatsvinden.
Sindsdien houdt de actiegroep en de daaruit na veel onderlinge discussie, gesprek en onder-
zoek voortgekomen oecumenische basisgemeente De Duif (obg De Duif) elke zondag een 
viering van Schrift en Tafel.

Onze gemeenschap functioneert buiten verantwoording van het bisdom. Dit geeft ons veel 
ruimte en armslag. Elk jaar kiest de gemeente 8 tot 10 voorgangers uit zijn midden, de 
meesten leken en al dan niet theologisch gevormd.

Uiteraard gaan vergelijkingen mank en is de situatie van de st. Jozefkerk en de Oasegroep een 
andere dan die van obg De Duif destijds. Wat ik met bovenstaande vooral wil aangeven: trek je 
eigen plan en hou vast aan de waarden en verworvenheden van de geloofsgroep Oase.
Obg De Duif beroept zich op de schriftwoorden: ‘Want waar er twee of drie in mijn naam bijeen 
zijn, daar ben Ik in hun midden.’ (matt 18:20).
Deze woorden zien wij als legitimering voor de vormgeving van onze vieringen en van ons 
bestaan, al meer dan veertig jaar. Laat niemand dit een privé-initiatief noemen. Dat zou een 
gotspe zijn en ontkenning van de goede bedoelingen en onze drive om gemeenschap te wil-
len zijn. Ik neem aan dat dit ook zo gevoeld wordt door De Oasegroep.

Ik hoop dat het gesprek tussen de Oasegroep en deken Wilmink een voor beide partijen 
bevredigend verloop zal hebben, dat beide partijen elkaar in hun waarde laten en dat de 
Oasegroep ruimte krijgt om vorm te geven aan zijn vieringen.
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Mocht het anders lopen, weet dan dat er leven is na het con�ict. Trek je op aan ons verhaal.
Wij zijn graag bereid tot gesprek en ondersteuning: obg De Duif deelt graag zijn inzichten en 
ervaringen.
 
Voel je ook vrij om gebruik te maken van onze verzamelde teksten. Kies daaruit wat De 
Oase als zinvol en nuttig beoordeelt. Je vindt op onze site bijvoorbeeld de overwegingen 
vanaf oktober 1997 en volledige vieringen van de laatste jaren op www.deduif.net/vieren/
overwegingen-2016 en op www.deduif.net/archief/overwegingen-archief.
 Wij wensen jullie veel succes en inspiratie in jullie strijd voor erkenning van eigenheid en 
zelfontplooiing als geloofsgemeente.

Met hartelijke groet,
Namens oecumenische basisgemeente De Duif
Fred Vos

Reactie van Frank Bockholts
“Hartelijk dank voor deze positieve ondersteuning. 
Wij mogen ons gelukkig prijzen dat wij nagenoeg alleen maar positieve reacties krijgen, van 
onze ex-pastoors, van andere emeriti en vele gelovigen van binnen en buiten de parochie. 
Belangrijke redactionele stukken (stonden, fv) in ons dagblad die precies de pijnpunten 
weergeven. 
Donderdag 21 januari gaan we in op de uitnodiging van de interim pastoor/deken. Wij staan 
daar positief in, maar zullen afwachten.
Uw bericht zullen we onder de groep verspreiden.
Nogmaals dank. Hartelijke groet en alle goeds in uw eigen geloofsgemeenschap,
Frank.”
 
Dhr. Bockholts reageerde nogmaals en iets uitgebreider op 18 januari:
“dag Heer Vos, dag Fred, Ik meende een mooie reactie naar jullie gestuurd te hebben, maar ik 
zie die niet terug in mijn verzend box.
We willen jullie hartelijk danken voor deze morele ondersteuning. We krijgen uit vele richtin-
gen positieve reacties. De minder goede komen bijna geheel van mensen die te weinig weten 
wat er speelt. Ook ons eigen Brabants Dagblad geeft opinie en in redactionele stukken (de 
situatie, fv) goed weer. 
Basisprobleem is de halsstarrigheid van de interim pastoor en het bestuur en daardoor gebrek 
aan communicatie. 
Donderdagmorgen (21 januari, fv) zijn we uitgenodigd voor een gesprek. 
Fijn dat we gebruik mogen maken van jullie ervaring, teksten en overwegingen.
Jullie bericht is inmiddels verspreid. Nogmaals hartelijk dank.
Ook jullie een mooie toekomst gewenst.
groet, Frank.”

Meer lezen
Oase Veldhoven accepteert uitnodiging voor overleg
http://bit.ly/1SIDg4A
Deken uit kerk gezet in Veldhoven - hij blikt terug
http://bit.ly/1QqBG3M
Opstand in Veldhoven - deken Wilmink door gelovigen uit kerk gezet
http://bit.ly/1QqCeXB
Pastoraal werkster Schoutsen in Veldhoven de�nitief ontslagen
http://bit.ly/1nNF1Re

Het Groene Licht is ook als PDF beschikbaar op de website. Bovenstaande links zijn daarin aanklikbaar.
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Na klimaatakkoord Parijs
Push van burgers nu nodig 
om opwarming aarde echt 
te stoppen
Het klimaatverdrag is een noodzakelijke be-
langrijke stap vooruit, maar om effectief kli-
maatverandering tegen te gaan zijn de in 
Parijs gemaakte afspraken verre van voldoen-
de. Voor het eerst in de geschiedenis hebben 
een kleine 200 landen bindende afspraken 
gemaakt om samen klimaatverandering te-
gen te gaan. Dat landen in het verdrag het 
belang van 1,5 graad temperatuurstijging 
erkennen is bemoedigend. 
Een gifpil in de tekst is de afspraak dat de 
verantwoordelijkheid en compensatie voor de 
kosten van klimaatrampen zijn uitgesloten van 
de afspaken. Dat betekent dat arme landen 
zelf de kosten van aan klimaatverandering 
gerelateerde rampen (overstromingen, ver-
woestijning, en droogtes) moeten dragen. 
De tekst dient dus aangepast. Arme landen 
mogen niet gedwongen worden om op te 
draaien voor de kosten van de gevolgen van 
klimaatverandering, een probleem dat ze niet 
zelf veroorzaakt hebben.
Afspraken onvoldoende Voor het stabi-
liseren van het mondiale klimaat op een ni-
veau dat veilig is voor welvaart in Nederland 
en de wereld zijn de afspraken onvoldoende. 
Het bereikte akkoord gaat gepaard met 3 gra-
den of zelfs meer opwaming van de aarde. 
Dit had maximaal 1,5 graad moeten zijn. Be-
langrijk minpunt van het akkoord is volgens 
Milieudefensie dat resultaten pas in 2023 ge-
ëvalueerd worden, dat betekent dat ook dan 
pas de ambitie kan worden bijgesteld. Dat is 
echt veel te laat.
Opdracht aan de samenleving Het mo-
mentum moet nu gevolgd worden door actie 
vanuit de samenleving om de druk op over-
heden op te voeren om te komen tot effectie-
ver klimaatbeleid in de landen. Wereldwijd 
slagen mensen er in om klimaat de-stabilise-
rende projecten tegen te houden (schaliegas 
in Nederland, Keystone in de VS en oliepro-
jecten in het Arctisch gebied en Nigeria). 
Deze beweging verder op- en uitbouwen is 
nu nodig: er voor zorgen dat in Nederland 
kolencentrales sluiten, de gaskraan dicht 
gaat, hernieuwbare energie met een snel-
treinvaart groeit... 
Op de klimaattop is afgesproken dat 
we moeten streven naar maximaal ander-
halve graad opwarming. Om dat te halen 
moet de overgang naar niet fossiele energie 
een stuk sneller gaan. Maar twee graden 
wordt al een forse uitdaging. De tijd dringt... 
● bron: https://milieudefensie.nl

http://deduif.net/vieren/overwegingen-2016
http://deduif.net/vieren/overwegingen-2016
http://deduif.net/archief/overwegingen-archief
http://www.ed.nl/regio/veldhoven/oase-veldhoven-accepteert-uitnodiging-voor-overleg-na-confrontatie-met-deken-wilmink-1.5617507
http://www.ed.nl/regio/veldhoven/deken-uit-kerk-gezet-in-veldhoven-hij-blikt-terug-video-1.5615421
http://www.ed.nl/regio/veldhoven/opstand-in-veldhoven-deken-wilmink-door-gelovigen-uit-kerk-gezet-1.5610997
http://bit.ly/1nNF1Re
https://milieudefensie.nl/klimaat/nieuws/na-klimaatakkoord-nu-push-van-burgers-nodig-om-opwarming-aarde-echt-te-stoppen?utm_source=nb&utm_medium=email&utm_campaign=nb151215-reactie-klimaattop
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Vroeger
Ik kan het niet helpen, maar met enige verbazing sloeg ik 11 januari de ont-

hutsing gade die ik rondom mij heen waarnam. David Bowie was dood! 
Nou, en? Ik vroeg ’s avonds tijdens mijn sportuurtje of  iemand wel eens van 
David gehoord had. Algehele verbazing werd mijn deel. Dat ik dat niet wist! 
Ik voelde me outcast. Waarom hij dan zo bijzonder was, opperde ik toen een 
beetje schuchter. Ik werd niet veel wijzer. Hij was belangrijk; had mooie dingen 
gemaakt en zijn shows waren bijzonder.

Later, in het tv-programma De Wereld Draait Door (DWDD) werden me een 
paar dingen duidelijk. Een prachtig liedje ‘Heroes’, subliem gezongen door 
Wende Snijders en staccato begeleid, ontroerde me. En daarna nog enkele flitsen 
uit zijn programma’s troffen me oprecht. Ik zag flitsen van een kunstenaar. Of  
kwam het omdat Wende zo geweldig zong?

Ik denk dat de reden dat ik niets van hem wist, kwam omdat ik niet tot die 
leeftijdscategorie hoorde waarvoor hij was opgetreden. Ook omdat rock- en 
popmuziek niet hoog genoteerd staan bij mij. Frank Sinatra, die was mijn muzi-
kale held. En Barbara Streisand mijn heldin. Maar die zijn van ‘vroeger’. Die 
maakten echte muziek. Zonder flauwekul. Die zijn van mijn generatie zullen we 
maar zeggen: de tachtigers!

Ik hoorde in DWDD ook nog iemand zeggen dat David Bowie in 1969 echt 
doorbrak en de seksuele vrijheid hoog had in zijn vaandel. Die kant van zijn 
verkondigingactiviteiten waren niet tot mij doorgedrongen, maar deden mij wel 
meteen denken aan iets anders van vroeger. In die dagen rond Kerst en Nieuw-
jaar bood omroep Max, de omroep die zoveel ‘vroeger’ in zijn programma’s 
inbouwt, in drie afleveringen de Amerikaanse filmserie ‘That’s Entertainment’ 
op het scherm. Ik ben er gek op. Allemaal show. Het verhaaltje doet er niet toe. 
Die Amerikanen kunnen oogstrelende shows maken. Een hoogtepunt voor mij 
zijn die tapdansers die met hun voeten een ritme kunnen wegtikken waar je niet 
stil bij blijft zitten. Fred Astaire, Gene Kelly zijn voor mij de helden. En dan 
die massale balletten met uiterst getrainde dansers die in ritmiek en beweging 
volstrekt synchroon het podium vullen en het oog strelen.

En dan het decor waarin gespeeld wordt. De belichting, fantastisch uitgekiend 
en overweldigend. En niet te vergeten de kleding van de dansers. De mannelij-
ke dansers zijn meestal strak in het pak. Maar de danseressen… ongelooflijk. 
De beste modeontwerpers zijn daarop losgelaten. Elke keer weer andere cre-
aties waar je hart sneller van gaat kloppen. Geraffineerd sensueel en erotisch. 
Jaja, die preutse Amerikanen konden er wat van.

De meeste van die films werden vanaf  eind jaren dertig gemaakt. Ik vroeg me 
toen opeens af  hoeveel van die films door de katholieke filmkeuring in die tijd 
afgeraden of  verboden werden. Want benauwende preutsheid vierde als nasleep 
van het Victoriaanse tijdperk in die kringen hoogtij. Ik herinner me nog dat op 
het seminarie waar ik op zat, zelfs uit het EHBO-handboekje de pagina’s werden 
uitgescheurd waar de liesstreek wat te natuurgetrouw leek. Nee, toen zat David 
Bowie ook nog niet op het seminarie. Was net geboren. Dacht nog niet aan 
muziek en seksuele vrijheid. Ik probeer toch eens van hem een cd’tje of  dvd’tje 
te scoren. Ik ben wel benieuwd!

● Harris Brautigam

vluchtelingen en ongedocumenteerden. 
Honderden mensen bezoeken ons ieder 
jaar, velen van hen dakloos en/of (mentaal) 
bijzonder getroebleerd. 
Helaas blijkt deze dagelijkse hulp nog altijd 
broodnodig. De organisatie drijft op de inzet 
van vrijwilligers en stagiaires. Ook onze 
hulpverlening wordt grotendeels georgani-
seerd door vrijwillige medewerkers, wat be-
tekent dat ASKV de organisatiekosten laag 
kan houden. Om continuïteit en professio-
naliteit te waarborgen heeft ASKV acht be-
taalde medewerkers aangesteld (allen deel-
tijd), tegen een uniform en bescheiden sala-
ris. Ook ons bestuur werkt op vrijwillige basis.

Ieder jaar weer blijkt het een uitdaging om 
onze hulpverlening gefinancierd te krijgen. 
Ik zou uw kerkgemeenschap, met haar 
aandacht voor armen en daklozen, dan ook 
vriendelijk willen vragen om te overwegen 
een bijdrage aan het werk van ASKV te 
leveren. Iedere bijdrage is van grote waarde.
Ook zou ik de mogelijkheid bijzonder waar-
deren om tijdens een bijeenkomst van uw 
gemeenschap meer te vertellen over ons 
werk.
Op verzoek kan ik vanzelfsprekend allerhan-
de ondersteunende documentatie verschaf-
fen (jaarrekeningen, jaarverslagen, etc.). 

Met veel dank en hartelijke groeten,
● Petra Schultz

Uitgebreide info vind je op: www.askv.nl
Adres: Frederik Hendrikstraat 111c 1052 
HN Amsterdam
tel. 020-6272408   fax. 020-4203208
Bank NL94 INGB 0007913334 tnv. 
Stichting ASKV

Aanraders
Spotlight Film in de geest van All the Presi-
dent’s Men (1976), over het waargebeurde 
verhaal hoe een plaatselijke krant, The Boston 
Globe, met gedegen onderzoek door zijn 
speciale redactionele team ‘Spotlight’ het 
gevecht aangaat met de katholieke kerk. 

Jezus en de vijfde evangelist Fik Meijer 
plaatst Jezus in de sociaal-politieke context 
van zijn tijd, over het waarheidsgehalte 
van de geboorteverhalen, de rol van Maria 
Magdalena, het geweld in Getsemane, de 
kruisdood en Jezus’ opstanding. In zijn boek
brengt Meijer de historische Jezus tot leven.
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