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Vredesduif

in liefde zorgen voor elkaar

In liefde zorgen voor elkaar, dat is het levensmotto dat mijn ouders mij met de
paplepel hebben ingegoten. En ik ken de rijkdom van zoveel mensen om mij heen,
die dit ook als levensmotto hebben omarmd. En dan zijn er ook nog organisaties,
die dit motto in al haar aspecten proberen te realiseren. De hospices in Nederland.

Ellen de Jong ontvangt het Vredesduifje uit handen van Corry Keijzer.
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Vieringen en voorgangersrooster
Aanvang zondagsvieringen 10:30 uur
28 mrt Jan Meijer
1 apr Witte Donderdag
Ingeborg Schenkels
2 apr Goede Vrijdag
Bart-Jan van Gaard
4 apr Pasen
Bert van der Meer
11 apr Marc van de Giessen
18 apr gastvoorganger Catrinus Mak
25 apr Helma Schenkeveld en
Natasja Bakker
2 mei gastvoorg. Harris Brautigam
9 mei Diana Vernooij
16 mei Bert van der Meer
23 mei Pinksteren
Jan Meijer
30 mei Marc van de Giessen
6 juni Helma Schenkeveld
13 juni Ingeborg Schenkels
20 juni gastvoorg. Maruja Bredie
27 juni Marc van de Giessen
4 juli Diana Vernooij
Het actuele voorgangersschema is te lezen op
www.deduif.net

e mensen die werken bij de hospices in Nederland, in welke functie dan ook.
Die mensen die hun tijd, hun aandacht, hun liefde en hun energie geven
om liefdevol te zorgen voor elkaar. Als (vrijwillige) ondersteuners en verzorg- Agenda
ers voor de mensen die daar hun laatste dagen of weken doorbrengen. Hen te Paasweek > zie de folder en www.deduif.net
omringen met liefdevolle zorgzaamheid in de dagelijkse taken, maken het ge- 23 mei 1e Pinksterdag
wone heel bijzonder. Zij maken het mogelijk dat ernstig zieken en hun naasten,
Uitreiking Vredesduif op
in alle rust en liefde kunnen met elkaar kunnen toeleven naar het afscheid.
en professionele verzorgers zorgen zij ook liefdevol voor
elkaar. Ze helpen elkaar, ondersteunen elkaar, ze nemen het voor elkaar op
en spreken elkaar aan. Bezield door ieders eigen Vuur, vertaald in diverse
geloofsovertuigingen, met respect voor de overeenkomsten Lees verder op pag. 2 u
En als vrijwillige

Lieve beste Duiven,
Op zondag 28 februari zag ik in het liturgieboekje staan dat er weer een vredesduifje
opgespeld zou worden. Toen onze voorganger Helma begon met haar inleiding en gelet op het
thema van de viering, vond ik het een mooi gebaar om die op te spelden aan iemand die
aandacht heeft voor anderen. Helemaal verrast was ik, dat ik die werkzaam ben in een
hospice in Amersfoort, de uitverkorene was. Helemaal bijzonder vond ik het dat Corrie, die
al bijna een jaar bij ons op de zondagochtenden meeviert via Zoom, betrokken was bij het
‘complot’ en dat zij mij het duifje opspelde. Ik ben er zeer vereerd mee.
Nu al bijna 44 jaar werkzaam in de zorg, waarvan de laatste 16 jaar in het hospice, doe
ik dit werk nog steeds met veel plezier en passie. Daarom voel ik mij ook bevoorrecht dat ik
dit werk mag doen. Dat mensen zich in al hun kwetsbaarheid overgeven aan mijn collega’s en
mij. Ik zal dit werk nog een tijdje blijven doen met heel veel liefde en plezier.
Dank jullie wel voor dit gebaar van waardering voor mij en mijn collega’s.
● Liefs, Ellen

Inrichten kerkruimte & Sluiten

Vanwege het Covid-19 virus is De Duif tot
nadere berichtgeving gesloten.
Duif vieringen houden wij via Zoom.
Volg de mededelingen op www.deduif.net

● Liesbeth Broekhoff

Groene stem
Het was in 2006 dat ik een hybride auto
uitkoos om in te gaan rijden. De kinderen
vroegen waarom. Ik zei: “Dit doe ik voor
jullie, voor jullie toekomst!” Deze keuze
riep verbazing op… “Voor ons?” ...
Lees Marina’s blog verder op www.deduif.net
***************************
Het Groene Licht en alle overwegingen zijn
als PDF beschikbaar op www.deduif.net
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Christina Antonova
Nanne Eekhoudt
Astrid Brugmans-Evers
Diana Vernooij
Naomi Vos
Maria Antonova
Thea van Deijl
Paul van Ewijk
Ineke Pruissen
Fieke Kuyper
Ron Meeuwissen
Fieke Kuyper
Ron Meeuwissen
Angela van der Marck
Anne Meeuwissen
Harry Maalman
Rui Suprihadi
Carla Ubbink
Maruja Bredie
Jacob Gransjean
Hortense Ghijs
Harris Brautigam
Jan Meijer
Cieleke van der Korft
Lisa van der Meer
Fred Vos
Loes van den Berg
Mathijs Kemper
Wessel Moerkamp
Machiel Pouw

Verwend?


Ik zie haar nog voor me op het tv-scherm. Ze was student. Eerstejaars.
Wat je noemt ‘good looking’. Goed op het koude vriesweer gekleed. Blozend en
wel. Leuke schoenen die aan een moderne naamgeving vast beantwoorden.

Zkwam nu niet veel. Geen colleges, geen medestudenten. Alleen maar getuur

e studeerde chemie. Het vak van de toekomst, zei ze. Maar van studeren

naar een computerscherm. Onpersoonlijk gedoe allemaal. Bovendien niet meer
op straat naar de kroeg na 21.00 uur. Ze zag het helemaal niet meer zitten.
Dit was geen leven meer. Ze werd écht van dit alles heel depressief. Haar hele
toekomst werd zo afgepakt.
om zoveel onrecht werd met een wrokkig gezicht
onderstreept. En het is waar, ik kon me er iets bij voorstellen: de middelbare
school met goed gevolg afgerond, het perspectief van een volwassen en eigen
toekomst lonkt. En alles wordt abrupt afgebroken, omdat een onzichtbare
vijand levensgevaarlijk viraal dwarsligt. Hartstikke sneu. Zoiets gun je niemand,
zeker niet als de knop van je toekomst op springen staat.
En toch… en toch…, nadenkend over al die emotionele klachten sprongen mijn
gedachten terug naar mijn oorlogsjeugd en die van mijn oudere broer en zusjes.
Mijn broer als eerstejaars moest onderduiken om niet in Duitsland te moeten
werken. Colleges volgen zat er niet in. Je werd constant gewaarschuwd voor
verraders in je omgeving. Er was honger. Nou ja, wie weet nu niet van die ellende
van toen.
Haar verontwaardiging

Nu is er toch geen honger, er is toch meer afleiding en
cultuur… Ik vroeg me af zijn al die klachten toch ook niet een beetje de klachten
van een verwende generatie van wie alles lijkt te worden afgepakt? Misschien
maak ik geen vrienden met deze vraag en maak ik het nog erger als ik met mijn
vraag niet alleen naar mijn oorlogsjeugd grijp, maar ook naar het lot van de
jongeren in de vluchtelingenkampen. Tijdgenoten dus. Met toekomst?
En toch… en toch…

ik denk aan mijn opa die voor zijn sterven zei: ‘Niet kijken naar het
verleden, kijk naar de toekomst!’ Dat probeer ik te doen. Ik ga maar naar het
Vondelpark. Kijken of dat weer open is!
Nou ja,

Colofon
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● Harris Brautigam

Ik vond een vertaald vers uit de Koran...

Moeilijkheden komen hand in hand met verlichtingen. Dat betekent dus niet:
na regen komt zonneschijn. Maar; tegelijkertijd met de regen komt zonneschijn.
Dus ook in het moeilijke kan veel goeds schuilgaan. Door de quarantaine komen mensen meer tot rust, herstellen van een burn-out, verdiepen hun relaties,
fleuren hun huis op. Opeens is er ook meer tijd voor diepgang en ontspanning.
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uVredesduif - Vervolg van pag 1 en verschillen. Een wereld in het klein, waar

vreugde en verdriet en liefdevolle aandacht voor alles wat er is, zorgen voor
bijzondere verbinding tussen mensen in de overgang van leven naar dood.

is het, dat wij ook in onze eigen Duif-gemeenschap Ellen de
Jong kennen. Ellen, die in liefde zorgt voor haar gezin, voor kinderen en kleinkinderen, en voor de mensen in haar hospice. Met veel liefde en blijdschap is het
mooie houten duifje van de vredesvlucht daarom op 28 februari opgespeld bij
Ellen. En heel speciaal, dat Corrie Keijzer dit met veel liefde kon doen. Ellen,
dank je wel voor alle liefdevolle zorgzaamheid, die jij deelt met zovelen.
De viering Wat geef jij aandacht van 28 februari 2021 is terug te zien via YouTube:
https://youtu.be/L-LlOVKCS_0
En hoe waardevol

● Helma Schenkeveld

