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Duif in Coronatijd (2)
Lieve Duiven,
Drie maanden geleden (20 maart 2020) was De Duif net een paar dagen
gesloten. Ik schreef toen dat de fysieke vieringen tot begin april niet konden
plaatsvinden. Van digivieringen hadden we nog niet gehoord. Wat is er veel
veranderd in drie maanden!
ort na het uitkomen van het vorige
zijn we (met een grote rol voor Bert en
K
Erwin, maar ook Fred en vervolgens vele anderen, waaronder alle voorgangers die
zich ineens moesten aanpassen, en de lectoren, die ineens vanuit huis moesten lezen)
HGL

begonnen met Zoom-vieringen. Dat was direct een groot succes, want iedere zondag
waren er tegen de vijftig deelnemers. Méér dan op menig zondag aanwezig is. Technische problemen werden overwonnen, en het bleek mogelijk om oud-Duiven voor de
vieringen te interesseren, inzoomers van ver weg te vinden, en zo een nieuwe vorm van
gemeenschap-zijn te creëren. Zowel de voorbereiding als de evaluaties verliepen anders,
namelijk allemaal digitaal. Wat ik ook heel mooi vind, is dat de minder gedigitaliseerden
ons (waar ik mezelf ook wel toe reken) geholpen werden door anderen, om toegang te
krijgen tot het beeldscherm.
werd er geopperd: ligt hier een toekomst voor ons? Kunnen we
op deze manier zoekers en zieners vinden die wekelijks met ons mee willen doen? Wees
gerust: dat antwoord is nog niet gegeven. Daar gaan we met z’n allen over praten.
Al na een paar keer

Na een paar weken begon het ook wel te kriebelen: kunnen we toch niet weer terug
naar het gebouw? Elkaar in het echt zien? In overleg met de voorgangers werd in het
bestuur afgesproken om van de vieringen van 14 en 21 juni combi’s te maken: er vindt
een fysieke viering in De Duif plaats (volgens de regels van deze tijd, dus zonder zelf te
zingen, en zonder het uitdelen van brood en wijn), die wordt opgenomen, en uitgezonden. Na twee keer kijken we hoe dat is gegaan en hoe we verder gaan.

Nr 3 - 28 juni 2020

Volgend nummer verschijnt 13 september
Inleveren kopij t/m 2 september

Vieringen en voorgangersrooster
Aanvang zondagsvieringen 10:30 uur
5 juli Helma Schenkeveld
12 juli Marc van de Giessen
19 juli Diana Vernooij
26 juli Jan Meijer
9 aug Bert van der Meer
16 aug Marc van de Giessen
Verder zijn er nog geen voorgangers bekend.
Het actuele rooster vind je op de website.

Agenda

5 juli t/m 16 aug Zomervieringen

Inrichten kerkruimte & Sluiten
De Duif mag vanaf 1 juli weer geopend zijn.
Het bestuur moet zich nog uitspreken of en
wanneer wij de kerkruimte weer gaan gebruiken. Volg de mededelingen op de website.
28 juni Gerrard
Gerrard
5 juli Sabine & Fred
Liesbeth
12 juli Liesbeth
Liesbeth
19 juli Diana
Bert
26 juli Ad
Ad
2 aug Gerrard
Gerrard
9 aug Jos
Bert
16 aug Natalie
Natalie
23 aug Sabine & Fred
Niet bekend
30 aug Ad
Ad
6 sept Liesbeth
Liesbeth
13 sept Diana
Liesbeth
20 sept Natalie
Natalie

hebben zich enorm beziggehouden met de voorbereiding van die eerste
keer (afgelopen zondag), en wat ik - vanuit ons huisje in Ouddorp - zo mooi vond, was
dat in de kerk een groot scherm was opgesteld waarop de Prinsengracht-bezoekers
ook konden zien wie digitaal aanwezig waren. Irina zat weer achter de echte vleugel, en Ben je verhinderd, ruil dan zelf...
Marcs overweging was prachtig. Het bijzonderste compliment kwam - wat mij betreft - ...en geef het ook aan mij door wie er voor jou in
achteraf van Ton, die zei dat de jaren zeventig herleefden, nu we weer nieuwe vormen de plaats zal komen.
van gemeente-zijn uitvinden.
● Liesbeth Broekhoff
Bert en Henk

heel spannend hoe dit verder zal gaan. Ik verwacht dat het nog
lange tijd zo zal zijn dat sommigen van ons wel vieringen willen meemaken, maar niet
naar het Duif-gebouw toe kunnen komen. En dat er dus een behoefte blijft bestaan
aan het digitaal bijwonen van de bijeenkomsten. En zolang de tweede of volgende golf
niet uitbreekt, denk ik dat er ook anderen zijn die wel graag fysiek willen en kunnen
komen. Maar hoe zo’n combinatie er in de nabije toekomst eruit zal komen te zien?
Gelukkig gaan we daar met z’n allen over. We zijn per slot een ultra ‘platte’, democratische gemeente. Heb je dus ideeën over hoe verder te gaan: praat dan mee in de digitale
voorbereidingsbijeenkomsten. Weet je niet waar en wanneer die zijn: neem even contact
met een van ons op.
Ik vind het daarom

Ik wens iedereen een heel mooie zomer!
Namens het bestuur, hartelijke groet,
● Gerrard Boot

Vredesduif Pinksteren 2020
Een van de leuke dingen van voorganger zijn,
is dat je zelf mag bedenken wat de bestemming
is van de vredesduif. Ik wist het meteen! De
vredesduif is voor Bert! En wel hierom: zonder
de know-how, het doorzettingsvermogen
van Bert en het enthousiasme van het steeds
verbeteren van de digitale Duif-vieringen,
waren deze er niet geweest.
Lees Ingeborgs volledige motivatie op de
website.
***************************
Het Groene Licht en alle overwegingen zijn
als PDF beschikbaar op www.deduif.net
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Wessel Moerkamp
Machiel Pouw
Thomas Moerkamp
Natalie Hakho�
Joachim van der Marck
Chris Eijlders
Gerrard Boot
Bert van der Meer
Ruben Gransjean
Abel van der Meer
Jamie Kraan
Noëlle Kraan
Jonne Meij
Henk Kemper

Colofon



ZOOM

Ik ben zondag 14 juni naar De Duif gegaan. Het mocht weer van de geleerden,
als we maar niet te dicht bij elkaar gingen zitten. Het was dus dit keer
‘live’, maar toch ook weer niet echt ‘live’, want anderhalve meter van elkaar
verwijderd! Niks geen handen schudden, geen knuffel of kuise kus.
k had alle diensten daarvoor via Zoom gevolgd. Met bewondering voor die techniek,
Ibewondering
waardoor je elkaar weer eens kunt zien en horen. En met zo mogelijk een grotere
voor de diensten die via dit medium aan ons werden gepresenteerd! Dat
ik die 14e ben gegaan, werd ook ingegeven door gewoon nieuwsgierigheid hoe zo’n
productie tot stand komt.

die zondag De Duif binnen. Het pompje met de gel stond klaar. Een
vreselijk kleverige troep waarna ik meteen mijn handen ging wassen. De productie lag
in handen van Bert van der Meer, Henk Kemper en in Haarlem Erwin Uiterwijk. En
voorganger was Marc van de Giessen. Een goede dienst met het thema ‘Aanwezigheid’.
Beperkte aanwezigheid zal je bedoelen. Door die lockdown zitten we mooi klem! Mijn
gedachten waaierden uit. Techniek, vindingrijkheid en inzet brengen wat uitkomst.
Zo kwam ik dus

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 Ik moest opeens denken aan een artikel over de dichter Hannah van Binsbergen die
Indeling: Freek van der Marck. Eindvormgeving:
naar de mogelijkheden zocht die dit coronavirus voor de wereld opriep. Ze ziet dit virus
Fred Vos.
niet alleen maar als een bedreiger van de samenleving, maar als hint, een uitdaging bijna,
HGL is onder andere een podium voor
discussie. Ingezonden stukken zijn welkom, dat de wereld – onze samenleving – aan een ingrijpende verandering toe is. Anders en
maar de redactie behoudt zich het recht
dringender gezegd: we kunnen niet meer op dezelfde voet doorgaan!
voor van niet plaatsen en inkorten.
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Verzending

over te nemen uit een essay van Mark Fisher, een Britse publicist: ‘Onze
strijd moet gaan over het bouwen van een nieuwe en verrassende wereld, niet over het
behouden van door het kapitaal gecreëerde en vervormde identiteiten’. Om met een tekst
van een liedje dit citaat te herhalen: ‘Aanschijn der aarde wie zal jou vernieuwen? Hij, die
alles zal zijn in allen, heeft ons bestemd om aarde, jouw aanschijn te vernieuwen’.
● Harris Brautigam
Om een citaat

Adressen

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?

Een jaar zonder Marleen
23 juni 2019 - 23 juni 2020

Op 23 juni 2019 heeft Marleen het leven
achter zich gelaten...
Ik kijk terug op een jaar vol herinneringen
aan die grote, lieve, betrouwbare en zorgzame
vrouw die Marleen was.
Elke keer weer de schok van nooit meer en
dus voor het eerst zónder haar mensen ontmoeten, feestdagen beleven, dingen doen die we samen deden, genieten van háár en onze muziek
en (levens)kunst.
Marleen: onverwoestbaar, met haar grote invoelend vermogen, ze wist van leven en dood, gevoelig en vol levenskracht, een relativerende grap op het juiste moment, haar grote hart en eerlijkheid, kwetsbaar en sterk, karakteristiek, met grote liefde voor wandelen
in de natuur, voor haar eigen dieren en later de oppashondjes. En ook haar zwaarte, haar mopperen, haar innerlijke verdriet.

Wie zich met de Duifgeloofsgemeenschap
verbonden voelt, kan zich melden bij
het bestuur met het verzoek in het register
van Aangeslotenen te worden opgenomen. Ze had een grote kracht om te verbinden, om veiligheid te bieden aan hen van wie ze hield, groot en klein, oud en jong. Ik leef
Aangeslotenen kunnen onder meer participe- door met twee woorden: rijk en dankbaar. Dankbaar vor wie ze was en wat ze voor mij en voor ieder van ons heeft betekend.
ren in de democratische besluitvorming.
Van hen wordt actieve deelname verwacht. Ook dankbaar voor al die lieve familie en vrienden die haar in het laatst van haar leven met zoveel liefde in het licht hebben
gezet. Marleen was elke dag verbaasd over zóveel aandacht en warmte.

Jaardoel - maandcollecte

2020 - Liliane Fonds
2019 - Hospice daklozen Centraal Aziè
2018 - Stichting Paballong HIV/AIDS
2017 - Kinderen van de voedselbank
2016 - Liefdevolle massage bij kanker

En grote dank gaat uit naar ieder die na haar overlijden mij en haar naaste familie trouw tot steun zijn. Want zónder gaat echt niet.
Lieve groet,
Marina en familie

