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Vieringen en voorgangersrooster  
Aanvang zondagsvieringen 10:30 uur

 22  dec Gastvoorganger Jan Andreae
 24  dec Kerstavond - Kinderkerstviering   
   16.30 uur - Bert van der Meer
 24 dec Kerstavond - Kerstnachtviering     
   22.00 uur - Bert van der Meer   
   en Diana Vernooij
 29  dec   Jan Meijer - Oudejaarsviering
 5  jan Marc van de Giessen
   Driekoningen, Nieuwjaarsreceptie
 12  jan Voorganger nog niet bekend 
  19  jan    Gastvoorganger Harris Brautigam
 26  jan Marc van de Giessen
 2  feb Verkiezingszondag
   Voorganger nog niet bekend
 
Agenda 
 15  dec VA om 12.00 uur  
   Voorbereidingen Kerstavond
 5  jan Driekoningen
   12.00 uur Nieuwjaarswensen
   Voordracht nieuwe kandidaten 
   bestuur/voorgangers/jaardoel
 6  jan Liturgievergadering 20.00 uur 
   voor alle voorgangers, bestuur en 
   belangstellenden 
 2  feb Verkiezingen
   bestuur, jaardoel en voorgangers

Inrichten kerkruimte & Sluiten 
 15  dec Ad   Henk 
 22  dec Natalie   Natalie 
 24 dec Kerstavond  Kerstavond
              alle  helpende  handjes
 29  dec Jos   Bert 
 5 jan Liesbeth   Liesbeth 
 12 jan Sabine & Fred   Henk 
 19 jan Gerrard   Gerrard 
 26  jan Diana  Ad 
 2  feb Thom  Thom
 
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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Verlangen naar Verbinding 
Op 17 november waren we met 60 mensen in De Duif  bij de viering met het 
thema Verlangen naar Verbinding.

Verschillende mensen kwamen van ver buiten Amsterdam, speciaal voor deze viering 
waren ze vroeg uit hun bed gestapt. Mijn zus Maranca spande de kroon: zij stapte om 

6.00 uur op het vliegtuig in Toulouse, zodat ze op tijd in De Duif  kon zijn!
Verlangen naar verbinding is iets wat wij allemaal kennen. Verlangen naar verbinding met 
jezelf, verbinding met de mensen om je heen, en natuurlijk ons verlangen naar verbinding 
met het Goddelijke. Op deze dag heb ik de mogelijkheid gecreëerd om het zoeken naar deze 
verbinding na de viering door te zetten in de dans. Dans? Ja, met 36 mensen hebben we een 
uur gedanst op rustige en afwisselende muziek, zonder te praten, onder leiding van een dans-
docente. Het was een soort meditatie door dans-expressie. Afwisselend dansten we alleen, 
in een cirkel of  met z’n tweeën. 36 mensen, van wie velen elkaar niet kenden, deden zo een 
nieuwe ervaring op in de mooie energie van onze prachtige Duif.
Tot slot gingen we om 13.15 uur naar ’t Hemeltje, waar we met elkaar hebben genoten 
van een heerlijke lunch. Vrijwel iedereen had iets meegenomen wat we op een lange 
tafel hadden neergezet. Hiermee hadden we met elkaar ons eigen lunchbuffet gemaakt! 
Prachtig om te zien, én heerlijk om van te genieten.
Een uur van bezinning, een uur meditatief  dansen, en een uur ontspannen, praten en 
lunchen. Het was op 17 november een mooie manier om nieuwe mensen in De Duif  te 
begroeten en met Duiven een nieuwe ervaring op te doen. En om veel complimenten te 
ontvangen, voor de viering, voor het koor, voor het pianospel van Irina, voor het dansen 
en voor de gastvrijheid. De Duif, de moeite waard!
● Helma Schenkeveld, Gastvoorganger op 17 november

Uitreiking van de PAX Vredesduif
Bij het thema van de viering van vandaag (6 oktober 2019 jl) staan steun, bemoediging en 
open armen centraal om daarmee de kracht te mobiliseren om door te kunnen gaan. Of  zoals 
we in de Duif  geloven: elkaar te bemoedigen en doen leven.

Bij het thema van de viering van vandaag (6 oktober 2019 jl) staan steun, bemoediging en 
open armen centraal om daarmee de kracht te mobiliseren om door te kunnen gaan. 

Of  zoals we in de Duif  geloven: elkaar bemoedigen en doen leven.
Frank, Sjoerd en ik hebben er nog afgelopen vrijdag over gesproken. Waaraan je als 
helper zelf  de kracht ontleent om zichzelf  te bemoedigen of  bemoedigd te worden. 
Want voor hen is het dagelijks werk om hulp te verlenen in plaats van te ontvangen en 
om de mensen die hier verblijven weer kracht te geven om verder te kunnen. Naar een 
zo menswaardig mogelijk bestaan.
Aangezien ikzelf voor langere tijd in Reade heb rondgelegen en voor kortere tijd heb 
rondgelopen, heb ik van dichtbij meegemaakt welke hordes en hindernissen hen kracht 
kosten en zij net zoals ieder mens bemoediging, steun en open armen nodig hebben. En 
om dat laatste gaat het vandaag. Onze steun en bemoediging omdat de hulpverleners 
in Reade de fronttroepen zijn die de strijd aangaan voor een menswaardig bestaan van 
degenen die hier revalideren.
Zij zijn voor mij de vertegenwoordigers van onverzettelijkheid, pragmatisme, de wil en 
wens tot vernieuwing door onderzoek. Maar ook mensen die vandaag onze uitgesproken 
waardering verdienen. Niet alleen voor zichzelf  maar als vertegenwoordiger van alle 
hulpverleners.
En persoonlijk dank ik iedereen voor hun inzet, humor, betrokkenheid en nazorg. Jeroen 
dank voor je pragmatisme en nuchterheid. Frank bedankt voor je creativiteit en humor. 
Sjoerd bedankt voor je ondersteuning die je zo vanzelfsprekend vindt. Ron dank je voor 
je optimisme bij het uitvinden van ongewone hulpmiddelen. 
En nu is de beurt aan jullie voor steun, bemoediging en open armen. Het is mij een 
eer dat ik namens Pax en iedereen van de oecumenische gemeenschap van de Duif  dit 
bijjullie mag en kan opspelden. ● Jan Meijer
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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.
2014 - Hospice Kuria 
2013 - De Regenboog Groep
2012 - Voedselbank Amsterdam
2011 - Karos en Kambro, Z-Afrika
2010 - Stg. Adopteer een Vroedvrouw
2009 - Sundjata, Dakar, Senegal

  � Gedicht  � Voorstel Jaardoel 2020
Seliba sa Boithuto, bron van zelfstudie
Seliba sa Boithuto (SSB) werd 25 jaar geleden opgericht door mijn oom Gerard Mathot 
die woont en werkt in Lesotho, een klein zelfstandig koninkrijk in het midden van Zuid-
Afrika. Hij is inmiddels gepensioneerd, maar heeft zijn hele leven ontwikkelingswerk 
gedaan op het gebied van onderwijs.

In Lesotho wonen veel mensen onder de armoedegrens. De enige mogelijkheid om 
hun toekomst te verbeteren is onderwijs. Dit is heel moeilijk te realiseren, aangezien 

er weinig financiële middelen zijn om een studie te betalen. Verder zijn de woningen zo 
klein dat er geen plek is om daar te studeren.
SSB biedt een rustige plaats waar studenten hun studie kunnen volgen door middel van 
zelfstudie. Er zijn materialen aanwezig waaruit ze kunnen leren zoals boeken, compu-
ters, dvd’s en internet. Er is een begeleider aanwezig die hulp kan bieden als het nodig 
is. Ook wordt het studeren in groepen gestimuleerd.
Op dit moment wordt er met behulp van Wilde Ganzen gebouwd aan een hal naast het 
bestaande gebouw. Door de hal zal er voor de studenten meer mogelijkheid zijn zich te 
ontwikkelen. Denk aan het organiseren van debatten, het doen van wetenschappelijke 
proeven of  het leren van een vak zoals kapster. Tevens kan door verhuur van de hal een 
gedeelte van de exploitatiekosten worden terugverdiend.
Wij zamelen geld in voor de inrichting van deze hal en hopen dat we gekozen worden 
als jaardoel voor De Duif.
● Mijke van Rijn en Thomas Moerkamp

Column | Vroeger
Als ik zo in die Bijbel zit te wroeten en dan een beetje tot me door laat dringen dat het 
over mensen van ‘toen’ gaat, vraag ik me meerdere malen af  wat voor soort mensen dat 
nu eigenlijk waren. Ja natuurlijk, mensen, geen apen, maar waren ze anders dan wij nu? 
Toch niet zoveel anders: kop en schouders, knie en teen, knie en teen. Ze zullen dat wel 
nooit zo gezongen hebben zoals wij in onze kinderjaren, maar ’t zat er wel! Misschien 
allemaal wat in kleinere proporties. Ze zeggen dat de mensen vroeger kleiner waren. 
In de bedsteden van toen kunnen wij niet meer terecht zonder ons dubbel te vouwen. 
Onlangs werd nog gesignaleerd dat mannen zwaarder en vrouwen slanker werden. Dus 
alleen wat dat betreft, is er het een en ander veranderd!

Maar hoe zat dat bij die vroegere mensen voor wat betreft hun gevoelens? Zijn die 
ook veranderd? Of  moeten we constateren dat emoties en andere ongrijpbare driften 
geen spat veranderd zijn? Dat gevoelens van onrust en opstand van samenlevingen een 
zootje ongeregeld maakten, die wat geweldsuitbarsting betreft in niets verschilden van 
dat domme, stupide geweld dat er nu nog wordt gemaakt als ze geen vreugdevuurtje 
mogen ontsteken met nieuwjaar! Of  dat de verliefde man of  vrouw net zo intens door 
de hartstocht bevangen kan worden als de huidige puber die met een massa vlinders in 
de buik door het leven gaan! Ik bedoel maar: de ellende tussen ons mensen, die steeds 
het meeste in de publiciteit verschijnt, is van alle tijden.

Ik vind het verdrietig dat het ons mensen nog steeds niet lukt het tij te keren en er een 
op en top vreedzame samenleving van te maken. Maar ik vind het een troost dat hoe 
massaal de domme geweldsspiraal tussen mensen al eeuwen en generaties lang onuitroe-
ibaar lijkt, het toch de goede krachten zijn die dit tot zwijgen hebben gebracht. Dat er 
toch steeds weer mensen zijn die opstaan tegen geweld en domheid, hun nek uitsteken 
en uitdagen om opnieuw te beginnen, om te helpen ontdekken waar het in ons leven 
écht om gaat en elkaar oproepen om onze lieve aarde leefbaar te houden.

Dat vind ik nou ook het leuke van die jaarlijkse kerstviering: wéér die oproep tot nieuw 
leven, wéér die oproep om de moed toch bij elkaar te rapen en elkaar op te zoeken, met 
wel of  niet in ons achterhoofd die oproep van God de Eeuwige om er met elkaar iets 
van te blijven maken! Dus: allemaal vast een zalig en gelukkig kerstfeest gewenst, en 
maak er een leuk feest van. ● Harris Brautigam

***  Het Groene Licht en alle overwegingen zijn als PDF beschikbaar op www.deduif.net  ***

  29  dec  Hannah van der Meer
 2 jan  Jos Pruissen
 9  jan  Lida Alberse
 10  jan  Helma Schenkeveld
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