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Bronnen van solidariteit:

Tijd,
aandacht
en
geld
Onze Duifgemeenschap kan bestaan door diverse bronnen van solidariteit.

De eerste die iedere zondag heel zichtbaar is, is de solidariteit van Duiven
voor en tijdens de viering. Met velen staan we iedere zondag klaar om de kerk
in te ruimen, koffie te zetten, te zingen, de laptop of geluid te bedienen, lector
of voorganger te zijn. En na de viering zien we Duiven elkaar aandacht
geven, een hand op de schouder, een bemoedigend woord, een mooi gesprek, een
afspraak om elkaar in de loop van de week te bellen.

D

eze vormen van solidariteit leveren ons blijkbaar iets kostbaars op, iets wat we
koesteren. We voelen ons gezien en gehoord door andere mensen. We hebben
de mogelijkheid om samen ons geloof te beleven en uit te dragen, en te kunnen
spreken over onze visie en acties voor een rechtvaardige en vredige samenleving.
in deze vorm alleen mogelijk, als we ook met elkaar de financiële
kant ervan blijven dragen. Om iedere zondagochtend onze viering in het
prachtige gebouw aan de Prinsengracht te kunnen blijven doen, is er iedere
zondagochtend 500 euro nodig. Vijfhonderd euro, die voor het grootste deel
wordt besteed aan de huur van het gebouw. En ook hierin zijn we solidair. Er
zijn sterke financiële schouders onder ons, die een fors deel van deze lasten
dragen. Maar er zijn wellicht ook Duiven die misschien nog niet beseffen, dat zij
een grotere (financiële) bijdrage kunnen leveren, en dat dit belangrijk is voor de
hele gemeenschap. Wie hier een keer over wil praten, kan hiervoor altijd terecht
bij een van de bestuursleden: Gerrard, Henk, Helma, Liesbeth of Natalie.
Dit alles is
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Vieringen en voorgangersrooster
Aanvang zondagsvieringen 10:30 uur

Zomervieringen - toelichting op pag.3
17
24
31
7

juli
juli
juli
aug

14 aug
21 aug
28 aug

Bert van der Meer
Jan Meijer
Natasja Bakker
gastvoorganger
Noud-Lodewijk van Poppel
Helma Schenkeveld
Helma en Maranca Schenkeveld
Diana Vernooij

Hervatting reguliere vieringen
4
11
18
25

sept
sept
sept
sept

Maranca Schenkeveld
gastvoorganger Hans Ernens
Bert van der Meer (Vredesvlucht)
gastvoorganger Harris Brautigam
(viering in de Amstelkerk)

Voorgangersschema Het actuele rooster is te
lezen op www.deduif.net
Geluid en Zoom
Elke zondag door Erwin met assist van Marc.
Tijdens de zomervieringen is de registratie
beperkt. Een vast camerastandpunt, geen
�lmpjes. Muziek wordt via cd’s gedraaid.

er kunnen ook mensen in onze gemeenschap zijn, die tijdelijk hun
vaste maandelijkse bijdrage niet kunnen betalen. Of die een extra financieel
steuntje in de rug nodig hebben. Ook zij kunnen terecht bij een van de bestuursleden, met een vraag om hulp. Speciaal hiervoor heeft het bestuur een Agenda
aparte rekening, het solidariteitsfonds, waardoor we ook deze hulp aan elkaar 11 juli tot en met 3 september
kunnen bieden.
Koor en pianiste, zijn met vakantie.
En tot slot:

Zonder solidariteit geen Duifgemeenschap en zondagse vieringen.
Met iedere bijdrage helpen we elkaar.
Met een hartelijke groet uit het zonnige zuiden,
● Helma Schenkeveld

Het overlijden van mijn moeder

Op 11 juni dit jaar is mijn moeder overleden. Ze woonde sinds twee jaar in Zelhem, en
vooral sinds het overlijden van mijn vader in 2015 had ik intensief contact met haar.

Zkraakhelder. Afgelopen 22 mei vierde ze haar 94e verjaardag, iets waar ze

e kwakkelde al een tijd met haar fysieke gezondheid, maar was geestelijk

Zomervieringen> kijk op www.deduif.net

Kerkruimte inrichten & sluiten
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Liesbeth
Ad
Carla en Carl
Liesbeth
Ad
Natalie
Sabine / Fred
Carla en Carl
Liesbeth
Ad
Natalie (A’kerk)

Liesbeth
Ad
Liesbeth
Liesbeth
Ad
Natalie
Henk
Natalie
Liesbeth
Ad
Natalie

lang naar had uitgekeken. Een uitgebreide ‘tea’ in een in het bos op weg naar
Ruurlo gelegen restaurant, en waarbij bijna alle kinderen en hun partners en Ben je verhinderd, ruil dan zelf...
kleinkinderen (in de leeftijd van 20 tot 34 jaar; sommigen ook met partner) ...en geef het ook aan mij door wie er voor
aanwezig waren.
jou in de plaats zal komen.
Ada (zo noemde ik haar al vele jaren) vertelde aan het eind van die middag, vooral ● Liesbeth Broekhoff
voor de kleinkinderen, hoe zij in de kerkgemeenschap in Zelhem een warme plek
had gevonden. Een van de activiteiten was het maandelijkse Lees verder op pag.3 u

� Gedicht �
8 aug Joachim van der Marck
Chris Eylders
15 aug Gerrard Boot
Bert van der Meer
17 aug Ruben Gransjean
Abel van der Meer
19 aug Jamie Kraan
20 aug Noëlle Kraan
24 aug Jonne Meij
26 aug Henk Kemper
Colofon

Het Groene Licht is een uitgave van de
Stichting De Duif. Verantwoordelijk voor
de inhoud is de redactie: Hortense Ghijs
en Angela van der Marck.
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.
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● Stichting De Duif
● Oecumenische Basisgemeente De Duif
● Stichting tot Beheer van De Duif
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1017 WB Amsterdam
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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 participeren in de democratische besluitvorming.
Van hen wordt actieve deelname verwacht.

Jaardoel - maandcollecte

2022 - Hart voor Tanzania
2021 - Lilianefonds
2020 - Lilianefonds
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



Uitreiking Paxduif

Stichting War Child

Dit was de tekst die ik uitsprak tijdens de viering van 5 juni:

‘Wpersoon of organisatie die zich inspant voor een vreedzame samenleving.
e mogen nog steeds vier maal per jaar de Pax Vredesduif uitreiken aan een

Een samenleving waarin alle mensen en speciaal kinderen zich veilig voelen en
opgroeien met kansen om zich te ontwikkelen.
Stichting War Child zet zich
in voor kinderen in en uit
oorlogssituaties. Zij zijn
vaak letterlijk hun huis kwijt,
worden blootgesteld aan
stressvolle ervaringen, raken
geestelijk en lichamelijke
gewond en krijgen als vluchteling weer opnieuw te maken
met nieuwe stressfactoren.
In vluchtelingenkampen zijn
ze naast de omstandigheden
waarin ze moeten wonen,
vaak verstoken van onderwijs en blijven achter in het
ontwikkelen van hun sociaal
emotionele
vaardigheden.
War Child zet zich voor die
kinderen in. In het buitenland
en in Nederland om het lot
van deze kinderen te verbeteren.’

Liesbeth en ik gingen op
vrijdag 10 juni bij het hoofdkantoor in Amsterdam bij War Child langs om de Vredesduif aan hen te overhandigen. We zijn hartelijk ontvangen en rondgeleid. We kregen toelichting op de
werkzaamheden en de organisatie. Er zijn War Child-vestigingen in Engeland,
Canada en Nederland. En deze vestigingen zijn de samenwerkingen aan het
intensiveren, zodat er doelgericht door War Child in alle landen kan worden
gewerkt. In de organisatie in Amsterdam werken ongeveer 100 medewerkers.
Zelf heb ik het volgende gezegd:
‘Namens de Oecumenische gemeente De Duif in Amsterdam centrum mag ik
de Pax vredesduif overhandigen. Vier keer per jaar kiezen wij een mens of organisatie uit die zich inzet voor een vreedzame samenleving en zich inspant om
hulp te verlenen aan mensen die in het gedrag komen. Door onderdrukking en
oorlog. Kinderen verdienen zeker dan speciale aandacht en steun. Stichting War
Child krijgt van onze kerk de Pax vredesduif. Symbolisch en in alle eenvoud een
grootse waardering voor het vele werk dat War Child verricht over de hele wereld
bij de opvang van kinderen in hun eigen land en in Nederland.
Dank jullie voor het vele werk. Ook namens PAX, de organisatie die 2022 het
jaar van de generatie van de vrede wil maken, en namens de basisgemeente De
Duif, die verbondenheid zoekt met iedereen zonder uitzondering, ongeacht je
overtuiging of afkomst. Zoals ook War Child steun aan alle kinderen geeft die
door oorlog en conflicten in de verdrukking zijn gekomen.’
Daarna mochten we de Paxduif een mooie zichtbare plek geven, hebben we
foto’s gemaakt en weer afscheid genomen.
● Jan Meijer

Zomerserie 2022 – De Duif



Hoop doet leven
Als kwetsbaarheid dagelijks aan de orde is, onzekerheid over wat je dacht dat je leven was, als je
wat je bezit moet achterlaten en mensen verliest aan de oorlog – wat dan?
Soms is hoop het enige dat rest in tijden van oorlog.
We lopen te hoop, want hoop is een droom en zolang er leven is is er hoop. In deze zomerserie
verkennen we allerlei aspecten van hoop. Want: hoop doet leven – die ervaring delen we.
Welkom deze zomer in onze kerk, om je te laten voeden met de kracht van hoop.

Coventry gebed
De apostel Paulus schrijft:
Alle mensen doen verkeerde dingen.
Daardoor leeft niemand dicht bij God.
(Romeinen 3: 24)
De haat die scheiding brengt tussen
volk en volk, tussen ras en ras, tussen
klasse en klasse
a. Heer, vergeef het
Het begerig verlangen dat mensen en
volkeren drijft naar het bezit van wat
hen niet toebehoort
a. Heer, vergeef het

17 juli 10:30 - Bert van der Meer – Wie leeft van de hoop, zal sterven van de honger

De hebzucht, die de arbeid van mensen
uitbuit en de aarde verwoest
a. Heer, vergeef het

24 juli 10:30 - Jan Meijer – Te hoop lopen

Onze afgunst op het welzijn en geluk
van anderen
a. Heer, vergeef het

Soms is hoop het enige dat je op de been houdt. Hoop is je perspectief. Maar net
als in het verhaal van de krekel en de mier is het niet genoeg.
Protest, de hoop niet opgeven en een half miljoen mensen in de jaren ‘80 voor de
vrede. Als we nu in de rij staan om te gaan vliegen, laten we de hoop dan zweven?
Wat is hoop? Hoe zichtbaar en grijpbaar is het begin van iets nieuws. Moet je
geloof hebben om te kunnen hopen of hoop hebben om te kunnen geloven?

Onze onverschilligheid ten opzichte
van het lijden van daklozen en
vluchtelingen
a. Heer, vergeef het

7 augustus 10:30 - Noud-Lodewijk van Poppel - Ik geef de hoop op!

De begeerte, die de lichamen van

14 augustus 10:30 - Helma Schenkeveld – Op hoop van zegen

De trots, die ons ertoe brengt op ons

21 augustus 10:30 - Maranca en Helma Schenkeveld – Er straalt hoop, hoop om te leven

De apostel Paulus schrijft:
Wees goed en hartelijk voor elkaar.
En vergeef elkaar. Zoals God ons allen
vergeeft. (Efeziërs 4: 32)

31 juli 10:30 - Natasja Bakker – Er gloort hoop aan de horizon

Je zit gevoelsmatig op een doodlopende weg, en hoop blijkt ijdele hoop. Mag je mannen vrouwen en kinderen voor
dan ook de hoop opgeven? Zitten er verdiepende en openbrekende kanten aan onwaardige doeleinden misbruikt
opgeven?
a. Heer, vergeef het
Als belangrijke zekerheden om je heen wegvallen, als je niet meer zelf het roer in zelf te vertrouwen en niet op God
handen hebt - kun jij je dan toevertrouwen aan God? Op hoop van zegen.
a. Heer, vergeef het
Zonder hoop kan je niet leven. Je staat ook niet alleen; er staan familie en vrienden
om je heen.
28 augustus 10:30 - Diana Vernooij – Hoop is de droom van iemand die wakker is

Je weet niet of het goed komt. En hoop is de zekerheid dat iets zinvol is, hoe de
afloop ook is. Hoop doet leven

Ter nagedachtenis

u Het overlijden van Ada - Vervolg van pag 1

6 juni 1942 - 20 juni 2022

Coventry-gebed. De oorsprong daarvan was (ook na te zoeken op internet) dat
de kathedraal in Coventry in de Tweede Wereldoorlog door Duitse bommen was
verwoest, en dat de koster van de in het puin liggende middeleeuwse spijkers een
ijzeren kruis hadden gemaakt. Vervolgens kwam er een uitwisseling met Duitse
gemeenten tot stand, om begrip voor elkaars positie te kweken. Het Coventrykruis is daarmee een teken van verzoening geworden.

Carla Ubbink

“Doe alles met zachtheid,
laat je hart niet verstenen.
Onze samenleving is aan het
verstenen.
Alleen met zachtheid kun je met
mensen omgaan
en een gemeenschap opbouwen.”

Ada kreeg voor haar verjaardag van de Zelhemse gemeente een kleine replica
van zo’n metalen kruis. Ik heb een foto daarvan op de omslag van het liturgieboekje voor haar uitvaartdienst gezet. Tijdens die dienst werd het Coventry- Tekst geschreven door Carla’s partner
gebed voorgelezen. Je vindt het hiernaast afgedrukt. Het zou ook in de Duif Ton Wiemers, De Duif 1998
niet misstaan.
● Gerrard

