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Vieringen en voorgangersrooster  
Aanvang zondagsvieringen 10:30 uur
   Start zomerserie
 14  juli Diana Vernooij - Start zomerserie
 21  juli Marc van der Giessen
 28  juli Gastvoorganger Maruja Bredie

 4  aug Jan Meijer
 11  aug Bert van der Meer
 18  aug Marc van der Giessen
 25  aug Bart-Jan van Gaart
 1  sept Gerrard Boot - Slot zomerserie
 8  sept Hans Ernens
 15  sept Diana Vernooij

Agenda 
Van 14 augustus tm 1 september loopt 
onze zomerserie. Voor details zie 
de website, �yer of het artikel in dit 
nummer.

 
Inrichten kerk- ruimte & 
Sluiten 
 7  juli Ad  Ad
 14  juli Jos  Liesbeth. Jonne
 21  juli Gerrard  Gerrard
 28  juli Diana  Bert
 4  aug Ad  Ad
 11  aug Liesbeth  Liesbeth
 18  aug Nog niet bek-end 
 Niet bekend
 25  aug Gerrard  Gerrard
 1  sept Liesbeth   Liesbeth 

Ben je verhinderd, ruil dan zelf... 
...en geef het ook aan mij door wie er voor jou 

in de plaats zal komen. ● Liesbeth Broekhoff
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Straatretraite met 6 vrouwen

Groeten uit Keulen
Diana Vernooij zal op 14 juli met Grüsse aus Köln een viering organiseren 
over de opgedane inzichten tijdens de straatretraite die zij hield in mei 2019 met 
5 andere vrouwen. Verschillende vrouwen zullen bijdragen aan de viering. 
Hier doet Diana verslag van haar belevenissen. 
Foto Sven Evertz, www.svenevertz.com 

Zes vrouwen op straatretraite

Al in de trein naar Keulen voel ik de spanning van me afglijden. Er was angst 
geweest zolang ik er nog onderuit kon. Alle maanden nadat ik me had 

aangemeld, verzette alles in mij zich tegen deze retraite. Ik had een beeld van 
afzien, vermoeidheid, afgebekt worden, honger, niet kunnen slapen, psychisch 
ontregeld raken. Nu gleed dat allemaal weg en overwon de nieuwsgierigheid. De 
werkelijkheid is ten slotte altijd anders dat het beeld dat je ervan maakt!

Alleen slaapzak en ID bewijs 
We brachten onze spullen onder in een kluis op het station van Keulen. Alleen 
een slaapzak en een ID-bewijs namen we mee. We startten Vervolg van pag 3 u
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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
Indeling: Freek van der Marck. Eindvormgeving: 
Fred Vos. 
HGL is onder andere een podium voor 
discussie. Ingezonden stukken zijn welkom, 
maar de redactie behoudt zich het recht 
voor van niet plaatsen en inkorten.

Adressen
●  Stichting De Duif
● Oecumenische Basisgemeente De Duif
● Stichting tot Beheer van De Duif
● Redactie Het Groene Licht 

Postadres: Utrechtsedwarsstraat 7
1017 WB Amsterdam
e-mail: deduif@xs4all.nl
website: www.deduif.net

● Stichting De Duif, entree kerkzaal
Prinsengracht 756, 1017 LD Amsterdam

 Telefoon:  06 45949624
  Rabobank: NL20 RABO 0173 6297 92

Verzending HGL

  Hortense Ghijs ...................  020 6266155

Abonnement HGL

 Door overmaken van € 20,00 per jaar op 
Raborek. NL20 RABO 0173 6297 92 ovv. 
Abonnement HGL wordt je postabonnee.

Hoe word ik aangeslotene?
 Wie zich met de Duifgeloofsgemeenschap 

verbonden voelt, kan zich melden bij 
het bestuur met het verzoek in het register 
van Aangeslotenen te worden opgenomen. 

Aangeslotenen kunnen onder meer participe-
ren in de democratische besluitvorming. 
Van hen wordt actieve deelname  verwacht.

Jaardoel - maandcollecte
2019 - Hospice daklozen Centraal Aziè
2018 - Stichting Paballong HIV/AIDS
2017 - Kinderen van de voedselbank 
2016 - Liefdevolle massage bij kanker 
2015 - The Dreamcatcher Foundation.

  � Gedicht  �
 

  9  juli     Thomas Moerkamp
  12  juli     Natalie Hakho�
  3 aug    Loet Meeuwissen
 8 aug    Joachim van der Marck
 15 aug    Bert van der Meer
   Gerrard Boot
 17 aug    Ruben Gransjean
   Abel van der Meer
 19 aug    Jamie Kraan
 20 aug    Noelle Kraan
 24 aug    Jonne Meij
 26 aug    Henk Kemper

Het ooglapje 
‘U mag best naast mij in de cockpit komen zitten’, zei de man toen hij uit zijn 
stoel dook, om de auto heen liep en een deur voor me wilde open houden. 
‘U mag ook achter mij naast die schone dame gaan zitten’, voegde hij er in één 
adem als een soort gladde tackel aan toen. Eerlijk gezegd klonk het ook echt 
heel uitnodigend, maar ik besloot toch om maar voorin te gaan zitten.

Ik nam mijn plaats in. Deed de veiligheidsgordel vast, liet mijn pasje zien aan 
de chauffeur en wendde mij naar achteren om de schone dame te begroeten. 

Ik zag een rijzige vrouw. In het zwart gekleed met een opvallend zwart ooglapje 
voor haar rechteroog. Ik moest gelijk denken aan een tv-persoonlijkheid van wie 
mij de naam ontschoten was. Ik kon dus niet meteen blijk geven van mijn nach-
telijk kijkgedrag en mijn bewondering voor haar presentatie uitspreken.

Omweg Ik zocht dus een omweg om mijn vermoeden bevestigd te krijgen. 
‘U doet me aan iemand van de tv denken. Als ik het goed heb, maakt u dat 
nachtelijke programma, waarin u mensen bezoekt die zo laat nog moeten werken 
en zo.’ Met dat ‘en zo’ liet ik veiligheidshalve in het midden wat die andere activi-
teiten zo allemaal konden zijn. ‘Ik moet u teleurstellen’, antwoordde ze. ‘U hebt 
de verkeerde voor. Dat kan ik niet zijn. Ik ben blind.’ ‘Haar hele leven al’, vulde 
de chauffeur, die net bezig was een bocht heel ruim te nemen, haar aan.

Openhartig Terwijl ik bezig was de verrassende informatie te verwerken, werd 
ik door mijn reisgenoot openhartig bijgepraat. Ze was inderdaad vanaf  haar 
geboorte blind, maar wilde nu zo’n ooglap dragen, omdat ze daarmee een on-
smakelijk uitziend gezwel rond haar oog onzichtbaar wilde houden voor andere 
mensen die niet blind waren. Ik voelde grote bewondering. Dit vond ik een 
groots voorbeeld van je eigen handicap overstijgen.

● Harris Brautigam

Column - De handen van mijn moeder
Ze waren stevig en er zat eelt op, ze konden  je strelen en liefkozen, maar die 
handen hadden ook hard gewerkt.

Ik had niet zulke handen, ik had de handen van een schrijver, een kan-
toorklerk, zoals mijn vader. Zacht, schoon en zonder zichtbaar geleden te 
hebben aan het leven.

Nu na ruim een jaar hard werken, goed zorgen, veel wassen en poetsen als man-
telzorger, heb ik handen die lijken op de handen van mijn moeder. En ik heb nog 
meer respect voor alles wat zij aan zorg heeft verleend aan ons haar kinderen, 
de kleinkinderen, mijn vader en aan ieder die haar nodig had. Want dat zorgen 
kostte wat in die tijd zonder alle hulpmiddelen die ons nu ten dienste staan.
Eigenlijk ben ik wel een beetje trots dat ik nu handen heb die op de hare lijken. 
Want ik heb het zorgen van haar geleerd. Net als mijn moeder kan ik goed en 
liefdevol zorgen. 

En net als zij ben ik ook zorgzaam naar jonge mensen, zij die het thuis even niet 
kunnen vinden. Een vriendin zei laatst : alles wat jij tot dusver hebt gedaan, heeft 
je klaargemaakt om dit te kunnen: je liefste verzorgen zoals jij doet. 
Met handen als die van mijn moeder.   

● Marina Slot - deze tekst werd eerder geplaatst in het NHD
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met prettig in de zon zitten en het bekijken 
van de Dom. We hielden een luistercirkel. Ik koesterde me in de rust van Petra, 
Annie en Ellen, die alle drie al meerdere straatretraites hadden gedaan. 
Ik liep gewoon wat achter hen aan en wachtte af  wat zij deden. Ze namen alle 
tijd, maakten er geen werk van en hadden geen verontschuldigende houding. 
Ik nam die houding snel van hen over. Iedere dag hielden we een luistercirkel. 
Het is een vorm van spreken waarbij je in een cirkel zit en naar elkaar luistert en 
spreekt vanuit je hart. 
Wie de talking stick vasthoudt, spreekt, de anderen luisteren. Niemand reageert 
op elkaar, je levert geen commentaar en geeft geen ongevraagd advies. Deze 
luistercirkels gaven ons een stevige basis van geborgenheid, doordat we wisten 
wat er in ieder van ons omging zonder er verder over te spreken met elkaar.

Enorme barrière: bedelen om geld 
Ik had grote schroom om te bedelen om geld. Daar was een enorme barrière. 
Ik leerde hoe je kon bedelen door te kijken naar de andere vrouwen. Het was 
inspirerend om een van de vrouwen zo ontspannen te zien bedelen. Ze maakte 
altijd een praatje en accepteerde hoe de ander reageerde. 
Ik zag hoe een andere vrouw er enthousiast in sprong, bakzeil haalde, en daarna 
er weer opnieuw in ging en toen wel wat kreeg. Ze kreeg al snel de smaak te pak-
ken en werd enthousiast om te bedelen. Toen ik mijn eerste bedelgeld scoorde 
(als laatste van de groep), werd ik toegejuicht.

Op karton in de parkeergarage
De eerste avond hadden we in een mum van tijd voldoende karton gevonden 
en een mooie plek om te slapen, een mooi beschut plekje bij kantoren. De be-
wakingsdienst vond dat om 3.00 uur ’s nachts geen goed idee. Omdat wij zonder 
protest opstapten en hem om advies vroegen, bracht de bewaker ons naar een 
parkeergarage die op de nominatie van sloop staat. Er stond een hek omheen en 
het bleek het thuis van een aantal daklozen (de sokken hingen aan de muur te 
drogen). Ze waren redelijk schreeuwerig en dronken en lieten ons eerst niet in 
het hek. Maar dan mogen we erin: en liggen we daar, op een rijtje: zes vrouwen 
op karton.
Uiteindelijk hebben we er 3 keer geslapen. Twee keer nodigden mensen ons uit 
om de nacht bij hun thuis te logeren. Een man bedankten we vriendelijk – we 
proefden zijn behoefte aan een feestje met ons. Van een vrouw accepteerden we 
haar uitnodiging met veel plezier! Twee matrassen en wat matjes – we sliepen 
10 uur achter elkaar hutjemutje in een tuinkamer op de grond.

Overnachten in de tuinkamer
De hele tocht in de stad ervoer ik als een verrassingstocht. Hoe een vrouw die 
blikjes uit een afvalbak haalde en ons vertelde van een food sharing-plek. Hoe 
die plek ons een lunch van brood van gisteren voorschotelde, een gratis wc en 
een aangename binnenplaats om te zitten. Hoe de binnenplaats ons gesprekjes 
opleverden over wat we deden met de straatretraite en een uitnodiging om 
deel te nemen aan de maaltijd die avond vanwege Burendag. Hoe de maaltijd 
een overnachting in de tuinkamer opleverde. Hoe de vrouw van de tuinkamer 
ons tipte naar de Hortus Botanicus te gaan, waar een andere vrouw en ik een 
tientje kregen van een vrouw die we later weer enthousiast op het stationsplein 
ontmoetten. Synchroniciteit, het wonder van het universum, leidde tot mooie 
contacten en aangename verrassingen van warmte en begrip.

Armoedebewustzijn steekt de kop op
Lastig werd het bij mij toen op de derde dag het armoedebewustzijn de kop 
opstak. Met een andere vrouw speurde ik naar een andere slaapplaats in de stad 
dan de garage en we konden niets geschikts vinden. Veel plekken waren met 
rolluiken afgesloten. Zouden we wel een goede plek vinden om te slapen en 
genoeg karton? Zou ik überhaupt wel kunnen slapen? Ik kneep hem en had geen 
vertrouwen, ik voelde ongeborgenheid. Toen ik het onder woorden bracht, zei 
nuchtere Petra: ‘We kunnen toch weer in de garage, die mannen laten ons er u

In Memoriam 
Marleen Doornink
Marleen heeft op haar eigen wijze het leven 
op aarde achter zich gelaten en is, verlost 
van pijn en verdere ontluistering, 
op 23 juni ingeslapen.

Tijdens de afscheidsbijeenkomst
werden mooie herinneringen aan Marleen 
voorgedragen vanaf haar jeugd tot haar 
laatste dagen.
Marleen werkte 10 jaar voor de Hospice 
in Alkmaar en was daar maatschappelijk 
werkster.

In plaats van bloemen werden aanwezigen 
gevraagd een gift voor het Hospice 
Alkmaar te doneren. Deze collecte bracht 
ruim 1500 euro op.

Groeten uit... Vervolg van pag 1 u



��

Zomervieringen in De Duif kenmerken zich door hun verrassende 
vormen. Het koor dat anders altijd de viering ondersteunt is op 
vakantie. Dat biedt de voorgangers veel ruimte tot experiment-
eren, onder meer met de muziekkeuze. 
Elke zomerviering weer spannend!

Zondag 14 juli  Diana Vernooij  Grüsse aus Köln 
Zes vrouwen omarmden de straten van Keulen. 
Uit je comfortzone komen, in een wereld stappen die je niet kent 
en dan erkennen wat is – wat levert dat op?

Zondag 21 juli  Marc van de Giessen  Groeten uit Bethanië
Staande op de Olijfberg ervoer Marc de spanning tussen naasten-
liefde enerzijds en onverdeelde aandacht anderzijds: zijn inner-
lijke Martha en Maria.

zondag 28 juli  Maruja Bredie  Groeten uit het nieuwe Westen
De ontmoeting van de oude Boeddha met het nieuwe Westen is 
inspirerend en brengt ons terug naar overpeinzing en het gevoel 
van vrij zijn, thuis zijn.

zondag 4 augustus  Jan Meijer  Groeten uit Canada
Wat kunnen we over de zorg voor de aarde leren van de oude 
bewoners? Waren zij de echte hoogvliegers en grote geesten? 
Geloof, hoop en liefde: toen en nu.

zondag 11 augustus  Bert van der Meer  Groeten uit Parijs
Place du Tertre, Notre Dame, Het Parfum, Ratatouille. Zien wat 
je gelooft of geloven wat je ziet? Bert vertelt en zingt van een al 
duizend jaar belangrijke stad van Europa.

zondag 18 augustus  Marc van de Giessen  Groeten uit Droomland
In Droomland ondervinden wereldverbeteraars geen weerstand. 
Brengt het pad door Droomland lieve vrede voor een betere wereld 
of brengt Droomland verdeeldheid?

zondag 25 augustus  Bart-Jan van Gaart  Groeten uit Istanbul; 
Constantinopel; Byzantium  
Stad op de grens van Oost en West, hoofdstad van twee wereld-
rijken, stad van handel, geweld en godsdiensttwisten. 
En nu, in 2019: stad van radicale liefde!

De Duif  -  info@deduif.net  -  www.deduif.net

Zomerserie De Duif 2019
‘Groeten uit...’    Zomerserie 2019

       Zomervieringen in De Duif 
     

Deze zomer vertellen we elkaar reisverhalen. 
We verkennen de plekken die iets voor ons 
betekenen. We gaan nieuwe wegen én ervaren 
oude wegen als nieuw. 
We zijn de pelgrim die wandelt om in te keren 
in onszelf, een bewonderaar van de 
geschiedenis van oude steden én de thuis-
blijver die vrolijkheid in eigen stad zoekt. 
Hoe je ook je zomer doorbrengt, de plaatsen 
die je bezoekt brengen je verder. Dat is 
de zomer op zijn best!

Voor actuele informatie kijk op www.deduif.net
Aanvang vieringen op zondag: 10.30 uur 
Kerk open: 9.45 uur

‘Groeten uit...’

Oecumenische
Basisgemeente De Duif

heus wel weer in. En het karton staat er vast nog.’ En toen 
zag ik Ellen met een stapel nieuwe kartonnen dozen – en 
hadden we een dubbele laag in de garage.

Koffie en berlinerbollen
De leukste contacten ontstonden door te vragen en 
te vertellen en te luisteren. Een bachelorsparty van 
stoere mannen gaf  ons al hun kleingeld (12 euro 
bij elkaar), een man die met zijn hond wandelde, 
ging 6 koffie en 6 berlinerbollen voor ons halen bij 
McDonalds. We scoorden aardig wat statiegeld door de afval-
bakken te doorzoeken op blikjes en petflessen (goed systeem 
Duitsland – vooral voor de daklozen!). 
Door de inventiviteit en de bijdragen die allen leverden, 
bracht ieder wat anders in en was er altijd genoeg te eten 
(brood van gisteren met Nutella), water, geld voor een kop 
koffie of  thee; er was altijd steun voor elkaar en vrolijkheid. 
Meestal vonden we binnen korte tijd alles wat we nodig 
hadden: karton, slaapplaats, geld om nog wat fruit uit de 
bak afgekeurd fruit bij de Turkse winkel te kopen. De een 
vond dit, de ander dat.

Wachten op de soepbus 
’s Avonds ontmoetten we daklozen bij het wachten op de 
soepbus. We knoopten wat praatjes aan en probeerden te 
voorkomen dat ons karton gestolen werd (wat deels lukte). 
’s Morgens dronken we koffie en thee bij een opvangplek 
voor daklozen. Annie speelden een potje schaak. We zeiden 
wat mensen gedag en kletsen her en der wat. Ik begon de 
geuren van dakloosheid als teken van geborgenheid te er-
varen en vroeg me af  hoe onze geur inmiddels was.

Positieve reacties
De contacten waren ontspannen, ik had nu eens níet de pet 
op van de manager van de daklozenopvang, dat kletst toch 
wat makkelijker. Als we vertelden aan anderen op straat dat 
het voor ons een spirituele oefening was om hun kant van 
de dakloosheid eens mee te maken, kregen we altijd een 
positieve reactie. Verschillende daklozen kenden de organ-
isatrice van de straatretraite nog van 5 jaar geleden, haar 
vorige straatretraite in Keulen. Straatretraite maakt indruk. 

Opgehaald geld socratisch verdeeld
Op de laatste dag hebben we op socratische wijze bepaald 
waar we het opgehaalde geld aan zouden geven. We no-
emden alles op van wat we hadden gezien en meegemaakt 
als projecten om aan te schenken, bediscussieerden de 
bestemming en ook de percentages van het geld dat we 
wilden schenken. 
We gingen niet voor consensus waarbij iedereen het met 
elkaar eens is, maar voor consent, dus zonder zwaarwegend 
bezwaar. Uiteindelijk kregen de 2 vrijwilligers-soepbus-
organisaties en de ontbijtplek voor daklozen de hoogste 
percentages. 

De laatste ochtend maakten we ons bedelgeld op aan een 
‘echt’ ontbijt bij de daklozenvoorziening, eieren op brood 
met koffie. En wat ons toen nog restte, gaven we weg. 

● Diana Vernooij


