
1 
 

 



2 
 

 

  



3 
 

Voorwoord 
 

Beste duiven, digi-duiven en andere geïnteresseerden, 

Voor jullie ligt het jaarverslag 2018. Daarin kun je zien wat er afgelopen jaar 
binnen de Duif gebeurd is. Het allerbeste inzicht daarover krijg je natuurlijk 
door naar de vieringen te komen. De stilte van een zondagochtend op de 
gracht, het koor dat inzingt, de groet bij het uitdelen van het programma, een 
kopje koffie vooraf, de inzet van de piano, ‘wees welkom hier wanneer je hier 
voor het eerst bent, wees welkom wanneer je af en toe komt en wees ook 
welkom wanneer je hier niet bent weg te slaan’. De teksten, de overwegingen, 
de prachtige liederen en het even prachtige piano spel: om het echt te ervaren 
moet je er gewoon bij zijn. 

Maar als dat niet altijd lukt, of wanneer je het nog eens terug wilt kijken geeft 
dit jaarverslag – net als de website waarop alle overwegingen terug te vinden 
zijn – een beeld. Ook buitenstaanders kunnen zo een idee krijgen van wat wij 
doen, en voelen zich er wellicht toe aangetrokken. Het beeld van een nog 
steeds zeer oecumenische basisgemeente, die het lukt op eigen benen te staan 
en elke week weer prachtige vieringen te organiseren. In 2018 is het 
Augustinus leerhuis voortgezet, nu samen met deelnemers vanuit de Ecclesia.  

Ik wil iedereen die aan dit verslag heeft bijgedragen heel hartelijk danken: niet 
alleen voor het schrijven van de verschillende onderdelen, maar ook het 
vormgeven van het verslag. 

Het bestuur bestond in 2018 – net als het jaar ervoor - uit (alfabetisch op 
voornaam) Bert van der Meer, Gerrard Boot, Henk Kemper, Liesbeth Broekhoff 
en Natalie Hakhoff. Liesbeth voert het secretariaat, Natalie verzorgt het 
contact met de voorgangers en maakt daartoe de roosters, Henk is er voor het 
koor, Bert houdt zicht op de financiën en Gerrard zit de bestuursvergaderingen 
voor en onderhoudt de contacten met Stadsherstel.  

Wij hopen dat jullie met genoegen kunnen terugkijken op alle activiteiten van 
de Duif in het afgelopen jaar, en de manier waarop die in dit jaarverslag zijn 
neergelegd. 

 

Namens het bestuur, 

Gerrard Boot 
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Doop/ Trouw/ Rouw: 

Gedoopt:      

Julia en Joshua Abis 

moeder en zoon 8 april 2018                                     

                                                                                                                                 

Overleden:   

Neelly Schiermeier 25 november 2018 

 

Getrouwd:                                                                                                                                   

Dit jaar werd er in de oecumenische basisgemeente De Duif niemand getrouwd. 

 

Liturgieavonden 

De liturgiegroep heeft de vieringen van alle 50 zondagen plus Kerstmis 
voorbereid. Daartoe kwam de groep bijna iedere maandagavond bijeen. Een 
en ander werd gecoördineerd door Natalie Hakhoff Coördinator Koor en 
Liturgie. De vergaderingen, voorgezeten door Lida Alberse, werden meestal 
bijgewoond door 6 tot 8 personen, onder wie de voorganger. Er is een 
kerngroep die geregeld aanwezig is en er zijn mensen die uit belangstelling een 
keer komen kijken. Voor allen stond de koffie klaar, dankzij de inspanningen 
van Liesbeth Broekhoff en Natalie Hakhoff. 

Gang van zaken 

Aan het begin van deze bijeenkomst wordt de viering van de afgelopen zondag 
nabesproken; alle aanwezigen kunnen hun opmerkingen en (opbouwende) 
kritiek inbrengen. Indien mogelijk is de voorganger ook aanwezig. Vervolgens 
wordt de viering van 13 dagen later voorbereid. Vaak heeft de voorganger al 
een lector gekozen, soms wordt er een beroep gedaan op de aanwezigen. De 
voorganger houdt zich in principe aan het leesrooster. Het staat de voorganger 
vrij om naast een lezing uit het oude en/of nieuwe testament een niet-bijbelse 
tekst te kiezen om een bepaald thema te ondersteunen. Deze teksten worden 
gelezen na een inleiding van de voorganger, waarna de deelnemers zich 
kunnen uitspreken over wat de teksten bij hen oproepen. 

De voorganger stelt vragen, de deelnemers reageren hierop, soms met zeer 
persoonlijke associaties. De deelnemers reageren ook op elkaar. Aan de 
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voorganger- die dit deel van de vergadering leidt- de taak om de grote lijn vast 
te houden. Het vaststellen van de te gebruiken gebeden en liederen vindt aan 
het einde van de vergadering en petit comité plaats. 

In het algemeen kan gesteld worden dat de liturgiegroep doet waarvoor zij is 
opgericht: het ondersteunen van de voorgangers bij het voorbereiden van de 
vieringen en bijdragen aan het vergroten van het gemeenschapsgevoel in De 
Duif.  

Na een korte periode van tweewekelijkse bijeenkomsten is eind 2018 besloten 
de liturgieavonden een groter draagvlak te geven door ze maandelijks te laten 
plaatsvinden. Vanaf begin 2019 worden meerdere vieringen per bijeenkomst 
voorbereid, zodat meer voorgangers aanwezig kunnen zijn.  

Gekozen voorgangers 

Voorgangers van De Duif worden jaarlijks gekozen. Dat is eigen aan De Duif 

omdat zij afstand doet van het klerikalisme of op een voetstuk plaatsen van de 

voorganger. Hierin onderscheiden wij ons van traditionele gemeenten en 

parochies.  

Bij de verkiezingen voor het jaar 2018 zijn op 4 februari 2018,                                 

acht voorgangers gekozen voor de periode van 1 maart 2018 tot 1 maart 2019.                   

Gekozen zijn (in alfabetische volgorde) 

• Hans Ernens 

• Bart-Jan van Gaart 

• Marc van de Giessen 

• Henk Kemper 

• Bert van der Meer 

• Jonne Meij 

• Jan Meijer 

• Diana Vernooij 

Wij zijn wederom blij met 'vers bloed' onder de voorgangers in de persoon van 

Bart-Jan van Gaart en Bert van der Meer. Helaas hebben we ook afscheid 

moeten nemen van Jeffrey Leander en Marina Slot die zich niet verkiesbaar 

stelden. De overige zes voorgangers uit 2017 bleken allen graag bereid zich 

opnieuw verkiesbaar te stellen, waarop de 'voorgangerspool' voor dit jaar op 8 

voorgangers stond.  
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Gastvoorgangers 

Het afgelopen jaar waren er 55 vieringen te verzorgen. Deze worden meren- 

deels opgevuld door de gekozen voorgangers en met 8 vaste voorgangers is 

dat makkelijker op te vullen. Echter komt het soms voor dat we de 

zogenoemde 'tweede kring' voorgangers vragen om een viering voor te gaan.                        

Gelukkig mochten we daar ook in 2018 dankbaar gebruik van maken. 

In het afgelopen voorgangersjaar zijn de volgende personen gastvoorganger 

geweest. 

• Jan Andreae ( 24 juni en 16 december) 

• Gerrard Boot (1 juli) 

• Harris Brautigam ( 4 februari, 15 april en  9 december ) 

• Maruja Bredie ( 12 augustus)    

• Helma Schenkeveld ( 11 maart) 

 

Jaardoel 2018 

In 2018 werd door Thom Moerkamp het Jaardoel de stichting  Pabollong 

HIV/AIDS uit Lesotho voorgedragen. Dit werd door de meerderheid gekozen. 

Elke tweede zondag van de maand was er een tweede collecte bestemd voor 

dit mooie initiatief.                                                                                                                                     

De opbrengst ten bate van dit jaardoel was succesvol. 

 

Vieringen in 2018 

Er zijn 56 vieringen gehouden, waarvan 3 in de Amstelkerk. In dit aantal zijn 

naast de wekelijkse vieringen op zondag, de volgende diensten meegeteld: 

Seideravond, Goede Vrijdag, Kinderkerstviering en Kerstnacht.  

De voorgangers volgen doorgaans primair het leesrooster, zoals dit door de 

Raad van Kerken in Nederland wordt aangereikt. Meestal wordt dan gekozen 

voor lezingen uit het oecumenisch leesrooster. Maar regelmatig wijken 

voorgangers daar ook bewust van af voor bijvoorbeeld themavieringen of -

series. Er worden dan lezingen en/of aanvullende teksten gekozen uit onder 

andere apocriefe en/of aanverwante geschriften uit algemeen christelijke of 

ook andere tradities of religies. 
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Bijzondere vieringen 

Driemaal is er in 2018 gedurende een periode van meerdere vieringen 

achtereen invulling gegeven aan een thema. 

Vastentijd/40-dagentijd 

"Wij geloven tegen de feiten in. We struikelen, we vallen, we staan op. Het lukt 

bijvoorbeeld iemand om de haat af te schudden, een ander laat verslaving 

achter zich, of vindt elkaar na misverstanden opnieuw. Dit zijn 

opstandingverhalen. Men vindt opstandingsverhalen waar onrecht en cynisme 

en pijn overwonnen worden. We zeggen 'nee' tegen onrecht, maken ruimte 

om 'Ja' te zeggen. We staan op vóór het onmogelijke, de vrede, de liefde- en 

de dood heeft niet het laatste woord" was het uitgangspunt voor onze 

zondagen in de 40-dagentijd en voorbereiding voor Pasen.                                                               

Iedere zondag kreeg een andere benaming die op het thema aansloot. "Een 

teken van onvoorwaardelijke liefde", "Teken van een nieuwe verbinding", 

"Teken van meeleven", "Teken van hartstocht", " Wie zegt oui? Ken jij de taal 

van de tekenen?", "Teken van Saamhorigheid", "Teken van bewondering", 

"Teken van delen", " Teken van genade" en "Teken van onvoorwaardelijke 

liefde" waren de thema's van de vieringen tijdens de Vastentijd. 

Zomerserie - ‘Van huis uit’ 

Ook tijdens de zomermaanden juli en augustus verzorgt De Duif wekelijks een 

viering. Het koor en pianiste hebben wel vakantie.                                                         

De zomervieringen hebben een speciaal karakter en een zorgvuldig gekozen 

thema. In de zomer verlaten we het huis. Om te zwemmen, zeilen, roeien, of om 

gewoon te kijken naar de eindeloze glinsteringen op de golven. Water ontspant. 

De zomerserie betrof dit jaar zeven vieringen rondom het centrale thema "Van 

huis uit" onder dit thema werden de volgende zondagse vieringen uitgewerkt: 

"Van huis uit nieuwsgierig", "Reisgenoten", " Van huis uit Katholiek", " 

Bestemming", " Van huis uit over grenzen", " Onderweg met lege handen" en 

tenslotte "Ver van huis", waren de thema's tijdens deze Zomerserie. 

Advent en Kerst – ‘Dat een nieuwe wereld komen zal’ 

We stonden de periode niet alleen stil om de geboorte van Jezus maar ook bij 

het thema " Dat een nieuwe wereld komen zal".  Het kan: een nieuwe wereld. 

Eeuwenlang zijn er profeten geweest en vernieuwers die ons aller verlangen 

naar een nieuwe wereld verwoordden. Deze oude wereld kan overwonnen 
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worden en vernieuwd. We hoeven onderdrukking en macht en 'zo is het nu 

eenmaal' niet te aanvaarden. Een wereld waar de laatsten de eersten zijn, een 

wereld  waar gelijkheid is en recht voor allen. Een wereld waarin er vrede is. 

Het is mogelijk! Kerst de uitdrukking ervan: een nieuw leven, een goddelijk 

kind, een verlosser wordt ons geboren. Telkens weer.                     

"Lotsverbondenheid", " Visioen moet je doen", "Een nieuwe wereld: het kan!", 

"Niet voor de leegte zwoegen", " Morgen is een nieuw begin" en "Dat een 

nieuwe wereld komen zal" waren de thema's van deze advent- en kerstcyclus. 

Kinderkerstviering 

De kinderkerstviering, gehouden aan het begin van de avond voor Kerstmis, 

trok dit jaar wederom een overweldigend aantal mensen. Er waren ongeveer 

200 kinderen met even zoveel ouders, opa's, oma's, begeleiders. Gastheer van 

deze viering was Bert van der Meer. Bert kreeg assistentie van een 

verhalenverteller   

We kijken terug op een succesvolle viering. 

 

Kindernevendiensten. 

Dit jaar is ervoor gekozen om een tweetal kindernevendiensten te organiseren. 

Om een mooie spreiding door het jaar te realiseren is er gekozen voor: 

• 25 maart                 Palmpasen 

• 24 december         Kinderkerst  

    

Dit jaar is er besloten om nog maar tweemaal per jaar een 

kindernevendienst te organiseren in verband met het teruglopen van 

bezoekers met kinderen.  

Palmpasen vierden we dit jaar met kinderen in de kerk. In een aparte 

knutselhoek versierden de kinderen hun palmpasenstok. Zo werd het een 

viering voor grote en kleine mensen. 

 

Bijzondere gebeurtenissen 

Op zaterdag 10 februari 2018 was er in Lelystad een uitvaartviering van Joop 

Vos, (schoon)vader van Sabine Christiaans en Fred Vos. Joop wilde graag dat dit 

een ‘Duifviering’ werd. Harris Brautigam ging in deze viering voor en speciaal 
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voor Joop was ook het koor aanwezig. Joop Vos heeft nog gezongen in het koor 

dat destijds, vóór de kraak in 1974, door Pieter van Delft werd gedirigeerd. 

Op zondag 14 oktober 2018 stonden Bart-Jan van Gaart en Jeffrey Leander stil 

bij de zestigste verjaardag van Jeffrey. Na een feestelijke en muzikale viering 

was er een receptie met veel muziek van John Rutter. 

 

 Vredesvluchten 

Ook dit jaar hebben we ons betrokken op de Vredesvluchten, een initiatief van 

Pax Christi voor kerkelijke gemeenschappen in Nederland. Dit jaar hebben we 

twee keer een Duifje uitgereikt aan een persoon die zich inzet voor de Vrede. 

Mensen die dit jaar een Duifje ontvingen waren: 

• 25 februari - Verzetsmuseum te Amsterdam, uitgereikt door Jan Meijer. 

Nikki Mousset van het Verzetsmuseum, nam het duifje in ontvangst. 

• 16 september - Anton Koolwijk, uitgereikt door Jonne Meij.                           

Anton is geestelijk verzorger in de ouderenzorg en momenteel 

werkzaam in De Rietwijker en Het Schouw in Amsterdam. 

 

Voorgangersvergaderingen 

Op 20 januari, 12 mei en 15 september hebben we 3 vergaderingen gehouden 

met de voorgangers. De bijeenkomsten van de voorgangers zijn, op 

zaterdagen, en gepland om de grote series van het jaar te kunnen 

voorbereiden. We startten met het persoonlijk uit te wisselen wat ons 

bezighoudt. Meestal leidde dat tot een mooie brainstorm over het thema van 

de nieuwe serie en vergaderden we verder tot de lunch. Ter afsluiting lunchten 

we nog lekker samen. 

 

Koor van de Duif 

Het afgelopen jaar bestond het koor uit 16 personen. Daarbij zijn dirigent Henk 
Kemper en pianiste Irina Antonova meegeteld. Elke week met uitzondering van 
de schoolvakanties heeft het koor samen met pianiste en dirigent de vieringen 
ondersteund. Het koor heeft hard gewerkt en heeft enkele "uit de oude doos " 
liederen ingestudeerd om deze ook weer tijdens de vieringen te zingen.  
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Op zondag 27 mei werd het koor wegens afwezigheid van pianiste Irina Ursu- 
Antonova, begeleid door pianist Robert Bakker van The Voice Company. 

Op zondag 23 december liep het koor zich traditioneel warm voor Kerst. 
Tijdens het Kerstconcert zong het koor kerstliederen en er was samenzang van 
liederen te horen die ook in de kerstnachtviering te horen waren. Ook deze 
keer was er een verrassende toegift. Met het publiek werd er in no-time het 
lied " Joy to the World " gerepeteerd en direct daarna uitgevoerd. 

 

Pastoraat (omzien naar elkaar, solidariteit & diaconie) 

Omzien naar elkaar 
Pastoraat wordt binnen De Duif voornamelijk gezien als omzien naar elkaar. 
Het omzien naar elkaar is onlosmakelijk verbonden met gemeenschap zijn. En 
iedereen vindt dat logisch. Je zorgt voor de ander. 
Dit jaar was er geen pastoraatgroep en toch is het pastoraatwerk door gegaan. 
Wij kennen elkaar goed en weten wanneer iemand uit ons midden hulp nodig 
heeft. Dat gaat in de vorm van een kaart, een bezoekje of telefonisch. Hieruit 
blijkt maar weer dat we een hechte gemeenschap zijn.  
 
Solidariteitsfonds 
Er is een bescheiden solidariteitsfonds beschikbaar voor Duiven in financiële 
problemen. De voorzitter en penningmeester van De Duif bespreken en besluiten 
hoe en of er gehoor gegeven kan worden aan een aanvraag. 

 

PR & Communicatie 

Taak van de groep Public Relations is de oecumenische basisgemeente De Duif 
en met name haar vieringen zo breed mogelijk onder de aandacht van het 
publiek te brengen.  
 

Gedurende 2018 trok Fred Vos de PR-activiteiten, daarin bijgestaan door 
Liesbeth Broekhoff die de wekelijkse aankondigingen op de website voor haar 
rekening neemt, de uitnodigingen via mail en de aankondigingen op Facebook. 
Nicole van Eijck beheerde actief het Twitteraccount.  
 

Activiteit 
Evenals het vorig jaar werden de PR-activiteiten bestendigd door de inzet van 
eerder ontwikkelde materialen en middelen, zoals website en flyers.  
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Wekelijks 
Voor elke viering maakten wij een liturgieboekje. Veel aandacht gaat naar het 
selecteren van een toepasselijke coverafbeelding.  
Iedere viering kreeg ook zijn eigen uitnodiging. In de week voorafgaand aan de 
zondag ontvingen de voorgangers deze ter verspreiding binnen hun eigen 
'netwerk'. De ‘Digi-Duiven’ ontvingen eveneens wekelijks de uitnodiging via 
mail. Daarnaast verscheen de uitnodiging elke week op de website, op 
Facebook en op Twitter.  
 

Fred streeft ernaar om de overweging op dezelfde zondag dat deze wordt 
uitgesproken al te plaatsen op de website of anders op de maandag 
daaropvolgend. 
Dat voornemen werd niet gehaald. Publicatie van de overweging gebeurde 
meestal op de eerstvolgende maandag, in een aantal gevallen zelfs op dinsdag. 
Op het aankondigingsbord bij de entree staan elke zondag de eerstvolgende 
twee vieringen aangekondigd. 
 

Thematische flyers  
Flyers werden gemaakt voor de vieringen in de veertigdagentijd: ‘QQQ’, de 
zomerserie: ‘Van huis uit’, de advent/kerst periode: ‘Dat een nieuwe wereld 
komen zal’ en voor het kerstconcert ‘Warmlopen voor Kerst IV’.  
Dit alles werd mede ondersteund door de digitale Nieuwsbrief die dit jaar 2 
keer verscheen. Eind 2018 telde deze nieuwsbrief 91 abonnees. In mei moest 
er qua abonneebestand een flinke veer gelaten worden vanwege invoeren van 
de nieuwe privacyregels. 
 

Persberichten  
Persberichten werden verstuurd voor het Kerstconcert, de KinderKerstviering 
en Kerstnacht op de website ‘kerst020’. 
 

Het Groene Licht (HGL): Berichten uit de geloofsgemeenschap  
HGL is het nieuwsmedium voor actieve duiven en aangeslotenen. Een selectie 
uit de onderwerpen waarover geschreven wordt: Aankondiging van de 
vieringen, het inrichtrooster, vermelden van verjaardagen, nieuws vanuit het 
bestuur, toelichting op de vredesvluchten, het jaardoel en de voorgangers die 
zich in januari voorstellen. 
De redactie bestaat uit Hortense Ghijs en Angela van der Marck (tekst), Dorien 

Gransjean-Eldering (eindredactie). Freek van der Marck en Fred Vos 

verzorgden de (eind)vormgeving. In 2018 verscheen het HGL 7 keer. 
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Website 
De website is een krachtig communicatiemiddel. Fred Vos is verantwoordelijk 
voor het up to date houden, waaronder aankondigingen van de vieringen, de 
overwegingen, voorgangersagenda waarin aangekondigd de voorgangers in de 
komende weken, de digitale versie van Het Groene Licht, nieuwsberichten en 
zo nu en dan een column.  
 

Digitale nieuwsbrief  
Vanwege de nieuwe strenge privacy wetgeving ontvingen alle 375 abonnees 
die wij in de afgelopen jaren verzamelden eind mei 2018 een verzoek om aan 
te geven of zij de nieuwsbrieven blijvend wilden ontvangen. Dit leidde tot een 
flinke opschoning van het bestand. Op 31 december 2018 bedroeg het aantal 
abonnees die aangaven de mailings op prijs te stellen 91.      
 

De nieuwsbrief van De Duif verscheen In 2018 tweemaal. De onderwerpen: 
Vieringen in de zomerserie ‘Van huis uit’ (87 abonnees, door 61 % geopend), 
Nieuwsbrief Advent- Kerstserie ‘Dat een nieuwe wereld komen zal’ (91 
abonnees, door 74 % geopend.  
 

Cijfers website 
In de periode 1 januari tot en met 31 december 2018 werden er in totaal 8377 
bezoeken aan de website gebracht door 6279 gebruikers. Een daling van ruim 
5,5% ten opzichte van het vorig jaar. Het laatste cijfer is inclusief de gebruikers 
die meerdere keren de site bezochten. Gemiddeld zijn er 10 bezoekers per dag 
met op 24 december een forse piek van 167 bezoekers.  
 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Bezoeken 14.701 12.108 11.392 9.416 8.377 

Gebruikers 10.217 9.276 8.281 6.646 6.279 

 
Bezoekers van de website bezochten in 2018 gemiddeld drieënhalve 
webpagina.   
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Bezoek aan de website in 2018 - met een absolute piek op 24 december 

 
De gemiddelde bezoekduur was 1:55 minuten. Dat is 23% minder dan vorig jaar en 
het op een na laagste jaarresultaat tot nu toe. (2017: 2:28 | 2016 1:49 | 2015 2:01 | 
2014 2:08). 
In 2018 kwam van de 6279 bezoekers 10,67 % of 739 terug op de website. Dit is 
opnieuw een teruggang ten opzichte van 2017. 
(2017 13% | 2016 28,3% of 3222 | 2015: 29,5 % of 3.572 | 2014 31%). 
 
De daling in het bezoek aan de website vraagt om een discussie over de huidige 
opzet, content en de inzet van andere kanalen, zoals sociale media, om de website 
beter onder de aandacht te brengen. 
 

Sociale media 
De Duif is te vinden op Facebook en Twitter. Fred Vos verzorgde in 
samenwerking met Liesbeth Broekhoff verzorgde in 2018 de mededelingen op 
Facebook.  
Elke week verschijnt ook een digitale uitnodiging voor de vieringen op Facebook. 
Er zijn 422 volgers. 
Op Twitter verzorgt Nicole van Eijck trouw de berichtgeving. Daar hebben we 
nu 992 volgers tegenover 998 in 2017, 985 in 2016, 950 in 2015 en 900 in 
2014.  

De tweets die Nicole in 2018 voor ons plaatste werden 25.900 keer bekeken. 
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Followers op Twitter naar regio. 

 

  



15 
 

Interne organisatie 

Team Faciliteiten 

De Duif is een gastvrije gemeenschap. Daar dragen vele mensen aan bij, zowel voor 
als achter de schermen. De zondagse Duifbezoekers laten zich via de medewerkers 
van de Koffiehoek, naast een kopje koffie of thee, wekelijks verrassen door ‘The 
Pigeons Pie & Pastry club’. Deze verzorgt in wisseldienst de thuisgebakken koek, 
taart of cake. Deze verkoop levert enige extra inkomsten op. De koffie- en 
cakeopbrengst bedroeg in 2017 € 160. 
Opbrengsten van het leerhuis bedroegen € 416 (overige baten). 

De koffiehoek wordt al dan niet bij toerbeurt bemenst door Regien Boysen, Astrid 
Brugman, Nanne Eekhoudt, Hortense Ghijs en Yvonne van der Velden.   
 

Voor de Nieuwjaarsreceptie bakt Ton Visser traditiegetrouw, in 2018 daarbij 
geassisteerd door Sabine Christiaans, schalen vol met de befaamde ‘wieltjes’. Na 
de kerstnachtviering, altijd om middernacht, konden de bezoekers na afloop 
genieten van kerstbrood en een glaasje wijn.  
 

Sleutelbeheer & contact naar de verhuurder 

Hortense Ghijs voerde in 2018 het beheer over de sleutels.  

Gerrard Boot is contactpersoon voor Stadsherstel ingeval we op zondag en/of 
dinsdag naar de Amstelkerk verhuizen vanwege verhuur van De Duif.  
Ook voor andere zaken is hij de schakel tussen de Duif en Stadsherstel. 
 

Tot slot wordt binnen dit team verzorgd: het produceren van het boekje voor elke 
zondag en het maken en versturen van handgemaakte kaarten. De kaarten 
worden verzonden met een hartelijke groet en een beterschapswens aan zieken.  
Bij geboorte, jubilea et cetera gaat de kaart vergezeld van een gelukwens. Jarigen 
krijgen een verjaardagskaart (jarigen onder de 18 jaar of boven de 80). 
 

Het bestuur 

In 2018 vergaderde het bestuur van de Duif 7 keer. De leden werden door de 
Vergadering van Aangeslotenen (VA) in februari gekozen. 
Het bestuur heeft een uitvoerende rol en minder een controlerende rol.  
Ieder bestuurslid heeft een specifieke taakomschrijving.  
Op www.deduif.net zijn de bestuursleden terug te vinden. 
 

  

http://www.deduif.net/
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Vergadering van Aangeslotenen 

De voorzitter schrijft in Het Groene Licht wat er besproken is in de 

bestuursvergaderingen (BV). Aangeslotenen kunnen notulen van BV’s en VA’s 

(Vergadering van Aangeslotenen) opvragen bij het secretariaat. De VA is feitelijk 

het orgaan binnen De Duif waar de beleidsbepalende besluiten genomen worden. 

Het bestuur vormt de vertegenwoordiging van de geloofsgemeenschap. Het 

bestuur legt plannen voor en wordt gemandateerd door de VA. Ook legt zij 

verantwoording af aan de VA. De VA is in 2018 tweemaal bijeengekomen. 

 

Secretariaat 

De secretaris regelt de administratieve zaken rondom Vergaderingen van 
Aangeslotenen en het bestuur, behandelt de ingekomen en uitgaande mail/post, 
verzorgt verder alle overige zaken die regulier tot het secretariaat horen.  
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Relaties van De Duif 
 

In 2018 werd er tijd en aandacht besteed aan De Duif en de wereld. 
Nieuwsgierigheid is onlosmakelijk onderdeel van ons gemeenschapsleven. We 
willen ons niet isoleren en de relatie met andere gemeenschappen is daarom 
belangrijk. 
 

Raad van Kerken – Amsterdam 
De Raad van Kerken is een open overleg- en communicatieplatform van 
christelijke kerken in Amsterdam. De Raad richt zijn activiteiten in het 
bijzonder op het bevorderen van de oecumene aan de basis, in parochies en in 
gemeenten alsmede op de dienst aan de wereld. De afgevaardigde(n) van De 
Duif uitgenodigd voor de vergaderingen van de Raad van Kerken en gaat daar, 
indien mogelijk, naar toe.  
Via de Raad van Kerken Amsterdam is De Duif tevens betrokken bij de Raad 
van Kerken Nederland. De Raad van Kerken Nederland is een gemeenschap 
van 17 christelijke kerken in Nederland. Vanuit een christelijke inspiratie 
bevordert de Raad van Kerken de oecumenische dialoog en de gezamenlijke 
dienst aan de samenleving. 
Kijk voor meer informatie op: www.rvkamsterdam.nl en 
www.raadvankerken.nl. 
 
 

Financiën (verwerven, uitgaven en beheer) 

De ontvangsten in de vorm van de donaties, giften en collecten, en de 
uitgaven, zoals de huur van het gebouw De Duif, worden vastgelegd in de 
administratie. Dit is de taak van de penningmeester. De penningmeester werd 
daarbij praktisch ondersteund door Abel van der Meer. De kosten hiervoor 
worden gedekt uit een speciale gift. 
 

De administratie wordt gecontroleerd door de kascommissie. Deze wordt 
jaarlijks door de Vergadering van Aangeslotenen aangesteld. In het boekjaar 
2018 waren dat Hortense Ghijs en Chris Eijlders. 
Graag bedanken we ieder die in het afgelopen jaar financieel heeft bijgedragen 
hartelijk voor hun vrijwillige steun. Zonder deze steun kunnen we onze 
bijzondere vieringen niet houden. 
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Resultaat 
Het exploitatieverlies over 2018 bedraagt €4.634. Dat was bijna € 2.000 
slechter dan begroot. Dat kwam voornamelijk door  
- minder inkomsten (€ 2.365 minder donaties en € 759 collectes)  
- minder opbrengst effecten (€ 2.106) door koersdaling 

- en ondanks meer bijzondere giften (€ 1.750) 
- en minder algemene kosten (€ 757) 
 
Doordat de inkomsten achterblijven bij de uitgaven, waarop niets meer is te 
bezuinigen, verwachten we ook 2019 met een verlies (van ruim € 3.000) af te 
sluiten. 
 

Onderhandse akte inzake een periodieke donatie 

De Duif ontvangt graag uw steun in de vorm van een periodieke donatie. De 
reden daarvoor is dat onze kosten elke week doorlopen, ook als u een keer 
ontbreekt in een viering. Een periodieke gift sluit goed aan bij onze behoefte 
en is bovendien fiscaal gefaciliteerd: Als u die gift voor minimaal 5 jaar vastlegt 
in een onderhandse akte zijn giften aan De Duif bovendien volledig aftrekbaar 
voor de inkomstenbelasting, omdat de Duif een ANBI status heeft (zie 
hieronder). Het formulier (invulbare PDF) is beschikbaar op de website. 
(De termijn van minimaal 5 jaar kan wel korter worden als de persoonlijke 
omstandigheden dusdanig wijzigen dat het aannemelijk is om de donatie te 
stoppen. ) 
 

ANBI-status 

De Duif voldoet aan alle eisen voor de ANBI status, waaronder het publiceren 
van resultaten van afgelopen jaren en de begroting voor 2019 op de website 
van De Duif. Giften aan de Duif zijn daarmee volledig aftrekbaar voor de 
inkomstenbelasting. 
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Wie is wie 2018-2019 

 
 
Samenstelling Bestuur 2018 en 2019 
Gerrard Boot  Voorzitter 
Bert van der Meer  Penningmeester 
Liesbeth Broekhoff  Secretaris 
Natalie Hakhoff  Koor Coördinator & liturgie 
Henk Kemper  Coördinator externe relaties 
 

Samenstelling Voorgangersteam 2018 
● Diana Vernooij ● Hans Ernens ● Henk Kemper ● Jan Meijer ● Jeffrey Leander ● 
Jonne Meij  
● Marc van de Giessen ● Marina Slot  
 

Samenstelling Voorgangersteam 2019 
● Diana Vernooij ● Hans Ernens ● Bart-Jan van Gaart ● Henk Kemper ● Bert van 
der Meer ● Jan Meijer ● Marc van de Giessen  
 

Functionarissen werkgroepen en diensten  
Henk Kemper  Dirigent en muzikale vormgeving 
Irina Antonova  Pianiste 
Lida Alberse  Voorzitter liturgievergadering (2018) 
Fred Vos  Grafische vormgeving publicaties 
 

Redactie Het Groene Licht (HGL) 
Angela van der Marck ● Hortense Ghijs ● Hans Ernens ● Dorien Gransjean-
Eldering ● Freek van der Marck en Fred Vos voor (support) grafische vormgeving. 
 

Digitale communicatie 
● Fred Vos (website en nieuwsbrief) ● Nicole van Eijck (Twitter) ● Liesbeth 
Broekhoff en Diana Vernooij (Facebook) 
 

En alle overige vrijwilligers die voor en achter de schermen hun bijdrage leveren. 
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J A A R P L A N    2 0 1 9 

OECUMENISCHE BASISGEMEENTE DE DUIF 
 

Voorwoord 

De Duif is een geloofsgemeenschap voor en door bevlogen mensen. We geloven 
erin een open en gastvrije geloofsgemeenschap in Amsterdam te zijn, een plek 
waar mensen van velerlei achtergrond elkaar vinden in een gezamenlijke 
zoektocht naar zingeving en inspiratie. 
 
Kerk-zijn doen we samen. Dit jaar wil het bestuur aangeven waar haar prioriteiten 
liggen door het Jaarplan 2019. Hierop mag zij aangesproken worden. Samen met 
de aangeslotenen bepalen we de koers, want zij bespreken en besluiten, via de 
Vergadering van Aangeslotenen, hoe we de gemeenschap vormgeven. 
 
Gerrard Boot 
Voorzitter Stichting De Duif 
 
 

Vieringen in 2019 

1) Het bestuur beoogt de juiste voorwaarden te scheppen om elke zondag 
een viering mogelijk te maken. Daarnaast ook vieringen zoals de 
Seideravond, de Goede Vrijdag en Kerstnacht. 

2) De voorgangers volgen doorgaans primair het leesrooster, zoals dit door de 
Raad van Kerken in Nederland wordt aangereikt. Regelmatig wijken 
voorgangers daarvan af voor bijvoorbeeld themavieringen of -series. 

3) Het bestuur moedigt vernieuwing door voorgangers aan. Grote wijzigingen 
worden te allen tijde voorgelegd aan de Vergadering van de Aangeslotenen 
en daar besproken, bediscussieerd en geaccordeerd. 

4) Stichting De Duif ziet het als haar taak om vieringen als huwelijken, 
uitvaarten en doopvieringen te verzorgen. Voorgangers kunnen gevraagd 
worden voor te gaan in een dergelijke viering. Het is aan de voorganger zelf 
hierop in te gaan. Het bestuur moedigt voorgangers aan om bijzondere 
vieringen als verbondsvieringen en doopvieringen te blijven doen. 

5) Stichting De Duif organiseert twee kindervieringen per kalenderjaar en wel 
met  Palmpasen en met Kerst. 

6) De voorgangers verzorgen drie themaseries per kalenderjaar: de 
veertigdagentijd tot Pasen, de zomerperiode (samenvallend met de 
zomervakantie van basisscholen) en de tijd van de advent tot en met de 
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Kerstviering. Het bestuur vraagt na een succesvol 2017 de voorgangers 
wederom 3 themaseries te organiseren. 

 

Liturgieavonden in ´t Hemeltje 

1) Stichting De Duif vindt het belangrijk dat elke viering maandelijks wordt 
voorbereid en geëvalueerd door de liturgische werkgroep, bestaande uit 
aangeslotenen en belangstellenden. De vergadering wordt bij toerbeurt 
voorgezeten door een van de aanwezige voorgangers. 

2) De voorganger van de desbetreffende viering is bij de voorbereiding 
aanwezig en indien mogelijk ook bij de evaluatie.  

3) De inbreng van de liturgievergadering strekt zich uit van de uitleg van de 
teksten (idealiter verwerkt in de overweging) tot aan de keuze van liederen 
en gebeden. 

4) Stichting De Duif heeft een tweeledig doel met de liturgieavond: 
geloofsverdieping en het vergroten van gemeenschapszin. 

 

Koor 

1) Het koor van De Duif staat onder leiding van dirigent Henk Kemper. 
Stichting De Duif staat voor ogen hem maximaal te ondersteunen om zijn 
taak te volbrengen. Dit houdt in: iedere week met de pianiste en het koor 
te repeteren en iedere zondag voorafgaand aan de viering te repeteren en 
tijdens de viering het koor te leiden. Tijdens de wekelijkse repetities wordt 
geregeld nieuwe muziek geïntroduceerd en het al bestaande repertoire 
(ruim 240 muziekstukken) op peil gehouden. 

2) Stichting De Duif wil graag dat de pianiste, Irina Antonova, behouden kan 
worden om het koor van De Duif te begeleiden. 

3) Stichting De Duif acht het van belang om de hoge kwaliteit van het koor te 
behouden, zodat het koor een belangrijke pijler kan blijven van de 
wekelijkse vieringen. 

4) Stichting De Duif stelt het zeer op prijs dat de koorleden zich ook dit jaar 
weer twee keer per week blijven inzetten voor dit doel (repetitie en 
viering). 
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Gekozen voorgangers 

1) Stichting De Duif houdt ieder kalenderjaar, in februari, verkiezingen. Het 
bestuur organiseert verkiezingen voor het jaar 2019 in januari (kandidaten 
stellen zich voor) en februari (de verkiezingen). De verkiezingen van 2019 
worden aangekondigd in communicatieblad Het Groene Licht (HGL). 

2) Het doel is dat de voorgangers worden ‘gedragen’ door de 
geloofsgemeenschap. Er wordt gestreefd naar een collectief van maximaal 
10 voorgangers, dat verantwoordelijk is voor het liturgisch jaar. 

3) Stichting De Duif erkent het belang van diversiteit onder haar voorgangers. 
4) Het voorgangerscollectief komt minimaal 3 keer per jaar bijeen voor 

verdieping en het neerzetten van thema’s rond Advent, Kerst, Pasen en de 
zomerperiode.  

5) Er zijn eveneens gastvoorgangers. Zij maken geen deel uit van het 
collectief.  
Een gastvoorganger kan uitgenodigd worden door een voorganger voor 
een specifiek thema of er kan sprake zijn van een persoon die wil 
kandideren als voorganger.  
Behoud en versterking van het bestaande voorgangerscollectief is van 
belang. 

6) Stichting De Duif vindt het belangrijk en waardeert het zeer dat 
Duifvoorgangers met (jarenlange) ervaring hun kennis en vaardigheden 
delen met nieuwkomers en aspirant-voorgangers. Dit is van belang om 
voldoende continuïteit te waarborgen.  

7) Stichting De Duif waardeert het ook dit jaar weer als de voorgangers 
mensen uit hun eigen netwerk met de gemeenschap laten communiceren.  

 
 

Jaardoel 2019 

1) Stichting De Duif besteedt ieder kalenderjaar aandacht aan een 
maatschappelijk doel. In januari kunnen er nieuwe jaardoelen 
voorgedragen worden. De geloofsgemeenschap kiest in februari een 
jaardoel. Iedere tweede zondag van een maand wordt er een extra collecte 
gehouden voor het gekozen jaardoel. 

2) Stichting De Duif wil graag 3 keer per jaar aandacht schenken aan het 
gekozen jaardoel in Het Groene Licht. 
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Pastoraat – omzien naar elkaar, solidariteit & diaconie 

1) Stichting De Duif acht het van belang dat pastorale en diaconale zaken 
goed worden gecoördineerd binnen de gemeenschap. Aangezien omzien 
naar elkaar een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is, kunnen 
individuele gemeenschapsleden die dat hebben aangegeven, gevraagd 
worden om contact te onderhouden met een ander lid. 

2) Er is een solidariteitsfonds dat ingezet wordt voor Duiven in nood. De 
werkgroep draagt individuele zaken voor bij de voorzitter en de 
penningmeester. 

 
 

PR & Communicatie 

1) Vieringen worden aangekondigd via persoonlijke e-mail, Facebook en 
Twitter van de voorganger die aan de beurt is. 

2) Daarnaast verzorgt de PR-commissie een aankondiging via het Facebook- 
en het Twitter-account van De Duif en op de website. 

3) Elke viering heeft een eigen boekje met een cover met illustratie. 
4) Fred Vos onderhoudt de website www.deduif.net.  

Stichting De Duif zoekt met Fred Vos naar assistentie hierbij.  
5) Stichting De Duif brengt 7 à 8 keer per jaar een communicatieblad uit:  

Het Groene Licht (HGL).  
In dit periodiek staan nieuws uit de gemeenschap, columns, bijdragen 
vanuit het bestuur, verjaardagen, activiteiten en ingezonden stukken. 

 
 

Interne organisatie 

Faciliteiten 
1)  Stichting De Duif vindt het van belang om na een viering elkaar te 

ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee. Er is ‘The Pigeons 
Pie & Pastry club’ die bestaat uit een groep bakkende kerkgangers, die bij 
toerbeurt zorgen voor cake, quiche of ander lekkers. Voor de koffie en cake 
wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. 

2)  Bij verhuur van de kerkruimte door de huidige eigenaar, Stadsherstel, is het 
mogelijk om kerkelijke attributen, zoals lessenaar, kaarsen en kandelaars te 
gebruiken tegen een redelijke huurprijs. De opbrengsten van deze verhuur 
worden gezien als inkomsten voor de Stichting. 
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 Secretariaat 
1) Stichting De Duif acht het van belang dat mail en post wordt verzorgd door  
 het secretariaat. 
2) Het bestuur schrijft het jaarverslag en het financieel jaarverslag. De 

secretaris coördineert dit jaarverslag. 
3) Het bestuur zorgt dat het jaarverslag gepresenteerd wordt in de 

Vergadering van Aangeslotenen van de maand april van het volgende 
kalenderjaar. 

4) Het secretariaat heeft onder andere als taak de inkomende en uitgaande 
post te verzorgen. 
De email-box van De Duif zal door Liesbeth Broekhoff worden beheerd en 
bijgehouden.  
Diana Vernooij zal de adressenlijst van de Aangeslotenen beheren en 
bijhouden. 

 
 Vergadering van Aangeslotenen 
1)  Het bestuur organiseert 3-4 maal per jaar een Vergadering van 

Aangeslotenen (VA). 
2)  De voorzitter communiceert over de VA in Het Groene Licht. 
 

Relaties van De Duif 

Het bestuur zal de positieve relatie met Stadsherstel voortzetten. Jaarlijks wordt 
er door de voorzitter en een van de overige bestuursleden een 
voortgangsgesprek gevoerd met Stadsherstel. 
In 2019 wil het bestuur zich bezinnen op de rol die zij wenst met externe 
organisaties of instituten, zoals:  

 

• Raad van Kerken - Amsterdam 

• 2 of 3 bijeen  

• Werkgroep Pastoraat Binnenstad 

• Andere basisgemeenschappen in Nederland 
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Financiën (verwerven, beheer en bestemming) 

1) Het bestuur wenst een sluitend financieel jaarplan 2019 met begrote 
inkomsten en uitgaven.  

2) Het is van belang om niet verder op ons vermogen in te teren.  
Naast de collecte en opbrengsten van dividend zijn donaties onze 
belangrijkste inkomstenbron.  
Het beheer van de rekening courant en beleggingsrekening is in handen 
van het bestuur. De voorzitter, secretaris en penningmeester hebben 
tekenbevoegdheid. 

3) Het bestuur wenst voortzetting van de minimale uitgaven voor vieringen en 
onkostenvergoedingen om vieringen in de toekomst te kunnen blijven 
verzorgen. 

4) Jaarlijks stelt de VA een kascommissie uit gemeenschapsleden aan die de 
verslaglegging van de inkomsten en uitgaven controleert.  
De kascommissie brengt verslag uit van zijn bevindingen aan de VA en verzoekt 
vervolgens -bij vaststelling van een correcte boekhouding- de VA om het 
bestuur decharge te verlenen, waarop de VA dit verzoek ten uitvoer brengt. 

5) De Duif ontvangt inkomsten uit donaties, collectes en uit eigen vermogen 
(beleggingsfondsen). Ook zijn er gesprekken met fondsen om projectkosten, 
zoals in voorgaande jaren een cd-productie en bouw van de website te 
financieren. 

6) Betaling van kosten wordt door het bestuur goedgekeurd.  
De VA keurt bijzondere uitgaven boven € 300,- goed, na vergelijking van 
3 offertes. 

7) Betalingen binnen het budget (huur, kopieerapparaat etc.) verzorgt de 
penningmeester.  
Viermaal per jaar geeft de penningmeester inzicht in de stand van zaken. 
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