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Jaarverslag 2020 en plan 2021 

Beste Duiven, 

2020 was ook voor onze Duifgemeenschap een heel bijzonder jaar. We begonnen vol goede 
moed, maar moesten de kerk op 22 maart plotseling sluiten vanwege de corona-
maatregelen. Dat bleef zo tot in juni. Intussen waren we begonnen met het houden van 
zoomvieringen. Anderhalf jaar geleden zou je niet geweten hebben wat dat is, maar dat 
weten we nu wel: alle Duiven worden via hun computer met elkaar verbonden (‘zoomen 
in’) en kunnen dan een digitale viering volgen. We moesten dat natuurlijk leren, maar 
vooral Bert en Erwin waren een meester in het overwinnen van technische problemen. 
Ook andere Duiven hielpen elkaar, door uit te leggen hoe dat inbellen dan gaat. Maar 
vooral de verschillende voorgangers slaagden erin om de mogelijkheden van zo’n digitale 
viering uit te buiten. Heel veel mooie liederen en filmpjes werden getoond, beelden 
werden onder bekende muziek gezet en we maakte kennis met zangers en musici als niet 
eerder tevoren. Voor de Duiven-veraf, zoals in België en Frankrijk, was en is dit een 
uitkomst, want met een druk op de knop ben je verbonden met een viering. Maar het 
kriebelde ook, en toen we begin juni weer naar de Prinsengracht mochten, grepen we die 
mogelijkheid aan. In de zomerperiode wisselden we de Prinsengracht-vieringen (‘fysieke 
vieringen’) en digitale/zoom-vieringen af. Eind augustus was die zomerperiode weer 
voorbij en kon het koor weer aan het werk. Maar… een tweede lockdown kondigde zich 
aan, en vanaf oktober werd de kerk weer gesloten. Vanaf dat moment tot op heden (2 juni 
2021) zijn de vieringen digitaal. Een enkele uitzondering vond plaats, onder andere met 
kerst, toen een filmpje ten behoeve van de kinderkerstviering in het Duifgebouw werd 
opgenomen.  

De digitale vieringen hebben nieuwe Duiven opgeleverd, maar er zijn ook oude Duiven die 
van deze mogelijkheid geen gebruik maken. Het wordt een uitdaging voor 2021 om het 
goede van de opgebouwde traditie te combineren met het goede van de vernieuwingen, 
en zo nog levensvatbaarder te worden. Dan horen we weer het koor en Irina, ervaren de 
stilte van het gebouw, maar benutten ook de mogelijkheden van het op afstand meedoen.  
Uitdagingen te over! 
 
Namens het bestuur, 
Gerrard Boot      
 
Doop:  
Op 27 september 2020 is Olivia Anna Margot Abis, dochter van Julia en Gabor Abis en zusje 
van Joshua, gedoopt door Marc van de Giessen. 
Geboren:  
Er waren dit jaar geen geboortes 
Overleden:  
Er is in 2020 niemand overleden 
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Gekozen voorgangers: 
Bij de verkiezingen voor het jaar 2020 zijn op 2 februari 2020 zeven voorgangers gekozen 
voor de periode van 1 maart 2020 tot 1 maart 2021. Gekozen zijn (in alfabetische volgorde): 

• Bart-Jan van Gaart 
• Marc van de Giessen 
• Bert van der Meer 
• Jan Meijer 
• Ingeborg Schenkels 
• Helma Schenkeveld 
• Diana Vernooij 

Wij zijn wederom blij met 'vers bloed' onder de voorgangers in de persoon van Ingeborg 
Schenkels en Helma Schenkeveld. Helaas hebben Hans Ernens en Henk Kemper zich 
teruggetrokken. De overige vier voorgangers uit 2019 bleken allen graag bereid zich 
opnieuw verkiesbaar te stellen, waarop de 'voorgangerspool' voor dit jaar op zeven 
voorgangers stond.  
 
Gastvoorgangers: 
Het afgelopen jaar waren er 56 vieringen. Deze worden meren- deel opgevuld door de 
gekozen voorgangers en met 7 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 2020 dankbaar gebruik van maken 
In het afgelopen voorgangersjaar zijn de volgende personen gastvoorganger geweest. 

• Gerrard Boot (12 januari 2020) 
• Harris Brautigam ( 19 januari en 23 augustus 2020) 
• Hans Ernens (29 maart) 
 

Jaardoel 2020: 
In 2020 werd door Hans Gildemacher het Jaardoel Het Lilianefonds voorgedragen. Dit 
werd door de meerderheid gekozen. Elke tweede zondag van de maand was er een tweede 
collecte bestemd voor Het Lilianefonds. 
Vanwege Corona zijn er geen collectes geweest, daarom zal in 2021 Het Lilianefonds weer 
ons jaardoel zijn. 
 
Vieringen in 2020: 
Er zijn 53 vieringen gehouden, waarvan 3 wel een overweging is gemaakt, maar was er door 
corona geen viering. Dit aantal zijn naast de wekelijkse vieringen op zondag, de volgende 
diensten meegeteld: Seideravond, Goede Vrijdag en Kerstnacht. Tijdens de eerste 
lockdown hebben Bert van der Meer, Diana Vernooij, Ingeborg Schenkels, Helma 
Schenkeveld, Fred Vos en Erwin Uiterwijk via Zoom en online-vieringen het wiel opnieuw 
uitgevonden. Vanaf zondag 5 april 2020 waren de vieringen via Zoom te volgen. Een groot 
succes. Daarnaast hebben we nog eenentwintig vieringen in en vanuit De Duif gehouden. 
Daarna kwam de tweede lockdown en zijn we alleen nog vanuit Zoom gaan uitzenden. 
De voorgangers volgen doorgaans primair het leesrooster, zoals dit door de Raad van 
Kerken in Nederland wordt aangereikt.  
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Meestal wordt dan gekozen voor lezing 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.   
Voor de overwegingen van alle vieringen, zie:  
https://deduif.net/archief/overwegingen-archief/ 
Thema’s van de bijzondere vieringen: 
Vastentijd naar Pasen toe: “Weg naar bevrijding” 
Zomerserie: “Laat je raken” 
Advent naar de Kerst toe: “Staan in licht” 
 
Kinderkerstviering 
De kinderkerstviering, gehouden aan het begin van de avond voor Kerstmis, was dit jaar 
online te volgen. Van tevoren was er een film in De Duif opgenomen met 
verhalenverteller en acteur Hakim Traidia, bekend van Sesamstraat, hij vertelde op eigen 
wijze een bijzonder verhaal.  
Bert van der Meer was deze avond gastheer. 
 
Vredesvluchten 
Ook dit jaar zijn er Duifjes uitgereikt in het kader van Vredesvluchten. Dit is een initiatief 
van Pax voor kerkelijke gemeenschappen in Nederland. Dit jaar zijn er vier Duifjes 
uitgereikt aan een persoon die zich inzetten voor de Gemeenschap en Vrede. 
Mensen die dit jaar een Duifje ontvingen waren: 

•    8 maart Biodanza Nederland,door Helma Schenkeveld 
• 31 mei Bert van der Meer door Ingeborg Schenkels 
• 20 september "Because we carry"door Ingeborg Schenkeveld 
•   6 december Erwin Uiterwijk door Bert van der Meer 

 
Voorgangersvergaderingen: 
Op 1 februari, 16 mei en 14 september zijn er 3 voorgangersvergaderingen gehouden. In 
deze bijeenkomsten worden de grote series, Pasen, Zomer en Kerst voorbereid. Er wordt 
altijd gestart met persoonlijke verhalen en wat de voorgangers bezighoudt. Meestal leidt 
dat tot een mooie brainstorm over het thema van de nieuwe series. 
 
Duifkoor: 
Het afgelopen jaar is het koor uitgegroeid tot 16 personen, inclusief dirigent Henk Kemper 
en pianiste Irina Antonova. Tijdens de fysieke vieringen, met uitzondering op de 
schoolvakanties, heeft het koor de zondagen gezongen. Tijdens de Zoomvieringen zijn er 
veelal CD’s  van het Duifkoor (sommige van het Ekklesiakoor) ten gehore gebracht. Ook 
zijn er door de voorgangers andere filmpjes van You Tube gehaald om in de viering te 
tonen. Het koor repeteerde iedere dinsdagavond in De Duif.  Vanaf de lockdown was dat 
niet meer mogelijk en duurt dat al tot in 2021. 
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Liturgieavonden:  
Op de eerste maandag van de maand werd de liturgie-avond gehouden. Deze heeft 
alleen de maanden januari en februari in Het Hemeltje plaatsgevonden.  Door 
Corona zijn we deze avonden via Zoom gaan doen. Tijdens deze avonden worden de 
vieringen voor- en nabesproken. Het is een openbare vergadering, waaraan de 
voorgangers en belangstellenden deelnemen.  
 
Pastoraat, solidariteit & diaconie: 
Het Pastoraat wordt binnen De Duif voornamelijk gezien als omzien naar elkaar. Dit 
omzien naar elkaar is onlosmakelijk verbonden met gemeenschap zijn. Dit jaar was 
er veel aandacht voor de mensen die de vieringen niet konden volgen. Voor een 
aantal mensen hebben we gezorgd dat ook zij de vieringen via Zoom konden 
bijwonen. Soms hun kinderen ingeschakeld of via een telefoonverbinding wegwijs 
gemaakt in dit geheel nieuwe fenomeen, Zoom.  
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. Er is dit jaar geen 
gebruik van gemaakt. 
 
PR & Communicatie: 
Wekelijks worden de aangeslotenen van De Duif via e-mail en website 
http://www.deduif.net/ op de hoogte gebracht van de vieringen. Deze worden 
verzorgd door Liesbeth Broekhoff. Bij de fysieke vieringen werd ook het 
liturgieboekje gedrukt en tijdens de viering gebruikt. 
De website werd bijgehouden door Liesbeth Broekhoff met ondersteuning van Fred 
Vos. 
De flyers voor de speciale vieringen worden gemaakt, met ondersteuning van de 
voorgangers, door Liesbeth.  
Na de viering werd de overweging op de website gezet. De Zoomvieringen werden 
opgenomen en ook bij de overwegingen op de website gezet. 
 
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 2020 verscheen het HGL 5 
keer.  
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Sleutelbeheer & contact SH: 
Liesbeth Broekhoff voerde in 2020 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.  
 
Het bestuur: 
In 2020 vergaderde het bestuur van de Duif 3 keer. De leden werden door de 
Vergadering van Aangeslotenen (VA) in februari gekozen. Ieder bestuurslid heeft een 
specifieke taakomschrijving. Op www.deduif.net zijn de bestuursleden terug te 
vinden.  
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. Er werd in 2020 
geen VA gehouden vanwege de corona.  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.  
 
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 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 2020 waren dat 
Hortense Ghijs en Chris Eijlders.  
Resultaat: 
De inkomsten blijven achter bij de uitgaven, in 2020 verwachten we met een verlies 
af te sluiten. Voor het resultatenoverzicht over dit jaar verwijzen wij door naar onze 
website https://deduif.net/archief/jaarverslagen/. 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. 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 is beschikbaar op de website: 
https://deduif.net/contact/collecte-donatie-en-legaten/  
ANBI-status: 
De Duif voldoet aan alle eisen voor de ANBIstatus, waaronder het publiceren van 
resultaten van afgelopen jaren en de begroting voor 2020 op de website van De Duif. 
Giften aan de Duif zijn daarmee volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.  
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Samenstelling Bestuur 2020:  
• Gerrard Boot Voorzitter  
• Bert van der Meer Penningmeester  
• Liesbeth Broekhoff Secretaris  
• Natalie Hakhoff Koor Coördinator & liturgie  
• Henk Kemper Algemeen bestuurslid  

 
Jaarplan 2021: 
Wij weten niet wat het jaar 2021 ons zal brengen. Wel hebben wij door het 
coronatijdperk veel bijgeleerd. Het blijkt dus, ondanks dat we elkaar niet kunnen 
ontmoeten, mooie vieringen te kunnen houden. Voor 2021 ligt het plan vast op, 
zodra het weer mogelijk is, gecombineerde vieringen te houden. In 2020 zijn er 
mensen wekelijks ingezoomd vanuit Frankrijk, België en verre plaatsen in 
Nederland. Deze mensen willen wij graag bij ons houden, vandaar het voornemen 
‘hybride’ vieringen te organiseren. 
 
 
 
 
 
Dit is een uitgave van 
Oecumenische basisgemeente De Duif 
Prinsengracht 756 te Amsterdam 
Postadres: Utrechtsedwarsstraat 7, 1017 WB  Amsterdam 
 
E-mail: info@deduif.net 
Website: www.deduif.net 
Bank: NL20 RABO 0173 6297 92 t.n.v. Stichting De Duif 
Juni 2021 

 
 
 
 
De Duif is een actieve geloofsgemeenschap in Amsterdam-centrum. 
De Duif zingt en zoekt naar liturgische vernieuwing, herkenbaar in het leven van alledag. 
Samen vinden we inspiratie in de Bijbel en andere levensbeschouwelijke teksten. 


