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Vieringen en voorgangersrooster  
Aanvang zondagsvieringen 10:30 uur
 5  apr Diana Vernooij - Palmpasen
 9  apr Jan Meijer - Witte Donderdag
 10  apr Diana Vernooij - Goede Vrijdag
 12  apr Bert van der Meer - Pasen
 19  apr Tot en met de zomer zijn de 
   voorgangers nog niet bekend.
   Voor actuele gegevens, kijk op 
   de website.
 31  mei Pinksteren & uitreiken Vredesduif

 
Agenda 
 5  t/m 12 april  Paasweek
   Voorgangers, bestuur,  

Inrichten kerkruimte & Sluiten 
Vanwege het coronavirus is De Duif tot en 
met 6 april gesloten, mogelijk langer op aan-
geven van de overheid.

 12  apr Jos, Natalie  Natalie
 19  apr Liesbeth Liesbeth
 26  apr Thom Thom
 3  mei Sabine & Fred Bert
 10  mei Gerrard Onbekend
 17  mei Natalie Natalie
 24  mei Liesbeth  Liesbeth 
 31  mei Jos Henk
 7  juni Natalie  Natalie 
 14  juni Diana Bert
 21  juni Ad Ad 
 28 juni Gerrard Gerrard
 5  juli Sabine & Fred Liesbeth

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

Het GroeneLichtSinds
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Niets te doen-van alles te doen 
Internet is in deze tijden een grote hulp. Met WhatsApp kun je gratis 
beeldbellen met je geliefden, groepsgesprekken aangaan in groepsapps. Op 
internet bloeien de initiatieven op voor hulp, verpozing en bezinning. Laten we 
elkaar tips geven en liefs toesturen.

Online leestips/kijktips/deelname
* Mail naar alain@vreemdgeluid.nl voor een dagelijkse post van Quarantheologie van 
mijn favoriete dominee.
* Live meditatie en lezingen op www.30Now.nl – gratis deelname.
* Op www.idfa.nl vind je 200 gratis documentaires om te bekijken. 

Hulp geven of hulp krijgen
* Serve the city:  www.stc.amsterdam.nl voor tips en activiteiten en wat jij kunt doen 
(met behulp van burennetwerk, present, gemeente Amsterdam).
* Ben je zorgverlener in ruste en goed gezond, dan kun je je diensten aanbieden aan: 
www.extrahandenvoordezorg.nl Lees verder op pag.2 u
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En verder in dit nummer:  
2  Lieve Duiven... 
3  Vieringen in tijden van corona 
3  Bericht van hospice in Zuid-Afrika

Vredesduif voor Biodanza NL 

De vredesduif voor Biodanza Nederland wordt opgespeld door voorganger 
Helma Schenkeveld bij Arnold en Anneke van Westerhoven. Lees het artikel op 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.

  � Gedicht  �
 13  apr Nanne Eekhoudt
 19  apr  Astrid Brugmans-Evers
 20  apr Diana Vernooij
 21  apr Naomi Vos
 28  apr Maria Antonova
    Thea van Deijl
 29  apr Paul van Ewijk
 30  apr Ineke Pruissen
  4  mei    Fieke Kuyper
  7  mei    Ron Meeuwissen
 15  mei Angela van der Marck 
 19  mei  Anne Meeuwissen
 28  mei    Harry Maalman
  3  juni   Rui Suprihadi
  6  juni   Carla Ubbink
 7  juni   Maruja Bredie
 11  juni   Jacob Gransjean
 18  juni   Hortense Ghijs

Lieve Duiven,
Het is natuurlijk een heel bijzonder moment om voor Het Groene Licht te 
schrijven, want ik weet dat dit HGL niet op de gebruikelijke manier aan het 
eind van de viering kan worden uitgedeeld. Vanwege de coronacrisis zijn de 
vieringen van De Duif  tot begin april onmogelijk geworden. 

Op het moment dat ik dit schrijf  (vrijdagavond 20 maart), geldt als regel het in 
acht nemen van een afstand van 1,5 meter tot andere mensen. Maar daarvoor al, 

begin deze week, had Stadsherstel alle kerken gesloten. We kunnen De Duif  dus niet 
gebruiken.
Ook afgelopen zondag was er geen viering, en dat was onze eigen bestuursbeslissing. 
Nadat we eerst (donderdag) nog dachten dat de viering wel door kon gaan, bleek dat al 
zoveel Duiven het niet veilig vonden om te komen, dat we zaterdag hebben besloten tot 
afgelasting. Bert had zijn overweging al klaar. Die is inmiddels verspreid en staat op onze 
website. Want we proberen wel dat er zo veel mogelijk contact blijft, en steun verstrekt 
wordt. In de eerste plaats door bemoedigende teksten op onze website te plaatsen, zoals 
via de nieuwe online rubriek onder redactie van Diana Vernooij, maar natuurlijk ook 
door naar elkaar om te kijken.

Ik zie dat om me heen op allerlei manieren gebeuren. Met een aantal van onze buren 
hebben we intensief  contact. We kijken wie wat nodig heeft, doen boodschappen en 
gaan met elkaar wandelen. Als ik bij een kraampje op de markt kom, hebben de bezoe-
kers mooie gesprekken met elkaar en de hoofdboodschap is: doe voorzichtig, maar kijk 
naar elkaar om. Het praktiseren van geloof, buiten de kerken om!

Tegelijkertijd is het een verdrietige en beangstigende tijd. Nu al is het eenzaam voor 
mensen die moeilijk naar buiten kunnen, maar ook niet veel bezoek meer krijgen. 
Vandaag werd dat voor verzorgingshuizen zelfs ‘verboden’. Maar beangstigend voor 
iedereen: hoe zal het gaan worden? Is er straks nog wel voldoende zorg mogelijk? Onze 
jongste zoon werkt in het OLVG, en daar houden ze met alle scenario’s rekening.

Het ziet er naar uit dat de sluiting van het gebouw ‘De Duif ’tot in de Paastijd zal duren. 
Voor die tijd zullen we van ons laten horen.

Houd moed,
Gerrard Boot

u Niets te doen - Van alles te doen...  Vervolg van pag.1 

* Vrijwilligerscentrale voor hulp vragen of  bieden: www.vca.nu 
* Nog zo’n hulpsite: www.voorelkaarinamsterdam.nl  voor een praatje of  hulp.
* Woon in je Zuid: www.voorelkaarinzuid.nl
* Woon je in West: www.amsterdam.jekuntmeer.nl 
* Woon je in Noord, dan vind je op Facebook de groep Corona buurthulp Amsterdam 
Noord – voor hulp vragen en hulp geven.

En vergeet vooral dit niet
* Doneer aan de voedselbank die zonder etenswaren zitten, omdat de hamsteraars geen 
spullen overlaten voor de voedselbank,.
* Doneer aan je freelance schoonmaker, je favoriete kunstenaar, musicus, docent, coach, 
voorganger, retraitecentrum – iedereen die een financiële strop leidt door de quaran-
tainemaatregelen. 
● Diana Vernooij
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Vieringen in tijden van corona
Het coronavirus houdt ons aan huis. Sommigen van ons zijn ziek (Rui en 
Hans en wie nog meer?). Anderen, zoals ik, Diana, waren in quarantaine 
– mijn directe collega bleek corona te hebben en mij is het nog bespaard gebleven 
deze afgelopen week. 

De wereld is veranderd. De Duif, die nog nooit een zondag heeft overgeslagen, is 
dicht. Sinds 15 maart geen zondagse vieringen meer, geen koor, geen koffie met 

cake na afloop. Wie had zich ooit kunnen voorstellen dat in tijden van crisis de kerk 
dicht zou zijn, juist als je behoefte hebt elkaar op te zoeken en je te bezinnen op wat die 
vreemde film is waarin je terechtgekomen bent?
Maar we kunnen de viering volgen, online. Bert zette zijn afgelaste volledige viering van 
15 maart op de website van De Duif. Ook Marc zal zijn overweging op de site zetten. 
Dus houd onze website in de gaten! Het zou fijn zijn als we meer online reageren op 
elkaar, via onze Facebook-pagina bijvoorbeeld. 
Nu is Pasen in aantocht. Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen. Zelf  zou ik met 
Palmzondag en Goede Vrijdag voorgaan in De Duif. Ik zou het fijn vinden als dat an-
ders kan dan alleen door tekst. Een YouTube-filmpje dat jullie op ieder moment kunnen 
bekijken? Een Facebook livestream precies om half  11 op zondagmorgen? Een meeting 
via Zoom of  WhatsApp? Bert, Helma en Ingeborg denken mee. Ik heb het allemaal nog 
nooit gedaan, maar wil het wel gaan uitproberen. 

Palmpasen – Dit is dus het spirituele pad
Ter voorbereiding zal ik op Facebook mijn teksten plaatsen volgende week, ter 
voorbereiding van de viering van Palmpasen op 5 april. Ik zou jullie willen vragen de 
teksten te lezen, mijn korte inleiding en jullie intenties en gedachten op te sturen naar 
mij. Dan zal ik die meenemen in mijn overweging en in de voorbeden. 

Witte Donderdag – Seidermaal
Voor Witte Donderdag, samen met de Blije Buren, maakt Jan Meijer digitale Seider-
maal-plannen.

Goede Vrijdag – Via Dolorosa
Voor Goede Vrijdag, diezelfde week hoop ik een moment van meditatie via een meeting 
op internet te maken, als het me lukt om die techniek te doorgronden. Slag om de arm 
dus. Als je ervaring hebt met het maken van filmpjes of  online meetings en mee wilt 
helpen – ik hoor het graag!

Pasen – Groot Vertrouwen
Hoe dan ook, Pasen zal er zijn, opstanding, van een streepje licht in het duister tot 
Groot Vertrouwen. Bert van der Meer maakt een overweging en misschien wel meer. 
We zullen jullie via onze nieuwe rubriek op de website, www.deduif.net/inspireren/hulp-in-
tijden-van-corona/, Facebook en mails op de hoogte houden!
Houd je hoofd koel en je hart warm!

● Diana Vernooij, vanuit het voorgangersteam 

Bericht van hospice in Centaal-Azië
Het hospice in Centraal-Azië, jaardoel in 2019, zit nog steeds in de 
aanloopfase. Onderstaande stukje tekst is uit een mail van mijn collega Riek. 

Riek en haar man waren de afgelopen maanden druk met het leggen van contacten 
met de daklozen die er zijn. Ze hebben in de afgelopen wintermaanden veel leed 

gezien. Tijdens de kerstdagen hebben ze met anderen voor een maaltijd gezorgd om 
ook daar een beetje de kerstsfeer te kunnen brengen. Ook zijn ze druk met het goed 
leren van de taal, waar ze in Nederland ook al een jaar mee bezig 
zijn geweest.

De vredesduif 
voor Biodanza Nederland
Op 8 maart 2020 waren we met ruim 70 
mensen in De Duif. Naast onze lieve en 
vertrouwde Duif-bezoekers, waren er 
dit keer ook tientallen mensen – soms 
van heinde en ver (Enschede, Friesland, 
Rotterdam) – speciaal naar Amsterdam 
gekomen om aanwezig te kunnen zijn 
bij de uitreiking van de vredesduif aan 
Biodanza Nederland.

We zongen het lied Verward, mijn 
voeten vertragen…, aan het begin van de 
viering. Hoe toepasselijk bleek dit lied 
de daaropvolgende weken… En dit lied 
eindigt met Dansen, dansen… de weg 
terug naar huis! Dansend op weg naar 
bevrijding? Hierover ging een deel van 
mijn overweging, en hierover sprak ik bij 
de uitreiking van de vredesduif met alle 
mensen die zich inzetten om Biodanza-
lessen te geven. Biodanza is een vorm van 
zowel meditatief dansen, waardoor je vrede 
in jezelf bevordert, als liefdevol dansen in 
afstemming met de ander én met jezelf.

Het applaus was hartverwarmend, 
de speech van Arnold en Anneke van 
Westerhoven vol dankbaarheid voor de 
erkenning die we hiermee hebben gegeven 
aan alle mensen van Biodanza Nederland. 
Vele complimenten heb ik ontvangen 
voor de hartelijkheid die iedereen heeft 
ontvangen die ochtend in De Duif, en voor 
de inspirerende viering met prachtige 
liederen, fantastisch gezongen door het 
koor.

Ook op deze zondag, 8 maart, is mij weer 
heel duidelijk geworden hoe belangrijk 
waardering is voor mensen, en hoe de 
vredesduif hierin een heel eigen rol heeft. 
Laten we ons dit goed bese�en, iedere 
keer opnieuw, wanneer wij het voorrecht 
hebben weer een vredesduif te kunnen 
uitreiken.

Helma Schenkeveld

Lees verder op pag.4 u
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“Achter de schermen wordt ondertussen hard gewerkt aan 
het verkrijgen van de juiste papieren om de registratie rond te 
krijgen. Het verschijnsel ‘hospice’ is nieuw, dus niemand weet 
eigenlijk aan welke regels het zal moeten voldoen. Het gevolg is 
een langdurig proces van kastje-naar-de muur. Gelukkig zijn er 
ook binnen het betreffende ministerie mensen die het hospice 
een warm hart toedragen! Van over de hele wereld, via allerlei 
contacten, wordt ook aan het hospice gedacht in de vorm van 
giften; in geld, maar ook in spullen.

Rondlopend in het hospice krijgen we er zin in om aan de slag 
te gaan. De sfeer is er prettig, de inventaris is bijna compleet. 

Wat nog ontbreekt, zijn patiënten en personeel. Maar we moeten 
nog wat geduld hebben. Ondertussen zijn er natuurlijk al wel 
mensen die voor de zorg in aanmerking zouden komen. Voor 
hen moet helaas nog een andere oplossing worden gezocht. Als 
we dat zien, dan weten we weer goed waarom het zo belangrijk 
is dat het hospice er gaat komen!”

Ik heb haar verteld wat de collectes het afgelopen jaar ongeveer 
hebben opgebracht. Ze zijn hier heel blij mee en ik weet zeker 
dat het een goede bestemming zal krijgen in het hospice.

Heel erg bedankt dat het hospice in Centraal-Azië, waar mijn 
collega Riek is gaan werken, het jaardoel mocht zijn in 2019.
● Ellen Tiggeler
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