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Aanvang zondagsviering 10:30uur

Voorgangers
24 dec Kinderkerstviering 17.30 uur 
24 dec  Kerstnachtviering  24.00 uur

Marina Slot
28 dec Henk Kemper
 4 jan Maruja Bredie
 11 jan Rob Gijbels
 18 jan Duiffeest viering

Harris Brautigam, Helma   
Schenkeveld & Diana Vernooij

25 jan Frans Gerritsma

Werkgroep Pastoraat  & Diaconie
Alet Aalders ................. 020 6475402
Hortense Ghijs ................. 020 6266155
Ans Visser ................. 020 6434975
Marc Jorritsma ................. 023 5278358

Kindernevenvieringen
● zondag 4 jan & 1 febr 2009

Agenda
●·Woensdag 24 december  
Kerstvieringen in De Duif
● Zondag 4 januari 2009
nieuwjaarsreceptie 12.00 uur - 1e ronde 
voordracht Kandidaat voorgangers
Aanmelden kandidaten Duifbestuur
 Jaardoel 2009 >>>voorkeur en 
toelichting melden bij het Duifbestuur
● Zondag 18 januari
Feestelijke Duifviering 
  35 jaar  Oecumenische 
Basisgemeenschap De  Duif 
 en 150 jaar bestaan van kerk gebouw .
● Zondag 25 januari   
Special HGL rond de komende 
Duifverkiezingen
● Zondag 4 februari
Algemene Vergadering met Verkiezingen 
voorgangers, bestuur en Nieuw Collecte 
Jaardoel.

Het GroeneLichtSinds
  1  1974

Kerst of crisis?
Lieve Duiven, Ik ontving laatst, via een collega, een “mopje” via de email als 
volgt: “Ivm de fi nanciële crisis heeft God besloten om het licht aan het eind van 
de tunnel tijdelijk te dimmen”

Later vroeg die collega aan mij “of  ik wel dat soort humor kon waarderen?”.
“Tja,” dacht ik, “je hebt het al verstuurd en over smaak valt te twisten.”

Wel illustreert zo’n mopje heel duidelijk hoe we in alle regionen bezig zijn met de 
fi nanciële crisis. Je hoort, leest en ziet bijna niets meer anders dan de “fi nanciële 
crisis”. 

Sommigen zijn natuurlijk wel buiten hun schuld om gedupeerd en dat valt 
te betreuren. Maar mensen, er hoeft daardoor nog geen crisis in ons hart te 
ontstaan toch? Wij kunnen blije, levensmoedige mensen zijn en blijven ook al 
worden er sombere tijden voorspeld? Er zijn nog steeds talrijke mooie dingen 
te beleven.

Kerst staat weer voor de deur en kunnen we ons weer verheugen op een volle Kerst staat weer voor de deur en kunnen we ons weer verheugen op een volle Kerst staat weer
Duif  kerk! Samen zingen, bidden en wijn drinken; simpel geluk dat zo voor het 
oprapen ligt! 
Natuurlijk sluiten we onze ogen niet voor de soms (harde) realiteit van de dag 
van vandaag, maar laten we daarom des te meer ons hart openen voor simpel 
geluk, het geluk van alledag en niet het geluk van je aandelen.

Ik hoop van harte dat u ook dit jaar weer met al uw dierbaren in groten getale 
Kerst met ons meeviert in de Duif  op Kerstavond. Even geen crisis, maar een 
sfeervolle Kerstavond in de Duif. Een traditie waar we trots op mogen zijn.

● Hans Ernens

Op adem komen
Ik had tranen in mijn ogen die nacht dat Obama de verkiezingen won! Ik durf  
het nu toe te geven sinds ik las en hoorde dat meerdere mensen – en niet de 
eerste de besten – schoorvoetend toegaven ‘ontroerd’ geweest te zijn. 
Je wilt per slot van rekening toch niet als een ‘watje’ door het leven gaan. Kan 
ook niet in een wereld waar de verharding steeds opnieuw lijkt toe te slaan, en 
gevaarlijk dolgedraaide malloten denken dat ze hoger bij Allah in aanzien komen 
staan als ze bij hun eigen dood zoveel mogelijk slachtoffers meenemen.
Ik bedacht allerlei bedenksels om de redenen van die ongewone ervaring van 
ontroering duidelijk voor ogen te krijgen. Het kon te maken hebben met mijn 
intense vreugde dat hiermee een einde zou komen aan een bewind van een 
president waar ik niet zo gelukkig mee was. 
Ik weet het, ik druk me onmogelijk mild uit. Maar ja, dat moet wel, want je 
spreekt over het beleid van een “bevriend staathoofd”! Nou, het zal je vriendje 
maar zijn. Ik weet zeker dat mijn ouders mij absoluut verboden zouden hebben 
met zo’n vriendje op straat te spelen! Maar dit terzijde. 
Waar kwam nu die ontroering vandaan. Ik kwam in de 
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Concerten in De Duif

zondag 21 december
Kerst Lunchconcert Aad Hoc koor
o.l.v. Aad Veldhuis
Aanv: 12.00 uur - Toegang:vrijw.bijdrage 

Volledige agenda:  www.deduif.nu

zondag 21 december
Les Goûts Réunis - Serie van jonge 
musici en alumni Conservatorium A’dam
Aanvang: 17.00 uur
Toegang: €7,50; studenten/CJP/65+/
Vrienden Stadsherstel €5,00

Lees verder op pagina 3



Verjaardagen
23 dec Bas Berger
24 dec Ramses Man

Jinne Terpstra
29 dec Hannah v/d Meer
  9 jan Lida Alberse
10 jan Helma Schenkeveld
19 jan Simon Moerkamp
23 jan Wim Moerkamp
25 jan Jeroen Moerkamp

Colofon
Het Groene Licht is een uitgave van de 
Stichting De Duif. Verantwoordelijk voor 
de inhoud is de redactie: Hortense Ghijs, 
Dorien Gransjean-Eldering, Angela van 
der Marck en Hans Ernens.
Vormgeving: Freek van der Marck en 
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.nu

● Stichting De Duif, entree kerkzaal
Prinsengracht 756, 1017 LD Amsterdam
Telefoon / Fax ................... 020 4220380
Postbank       ................... 049.80.620

Verzending HGL

  Hortense Ghijs ................... 020 6266155

Abonnement HGL

Door overmaken van € 15,00 per jaar 
op Postbank rekening 49.80.620 ovv. 
Abonnement HGL wordt u postabonnee.

Hoe word ik aangeslotene
van De Duif?

Wie zich met de Duifgeloofs gemeenschap 
verbonden voelt, kan zich melden bij 
het bestuur met het verzoek in het 
regis ter van Aangeslotenen te worden 
opgenomen. 
Aangeslotenen kunnen onder meer 
parti ciperen in de democratische 
be sluit  vor ming en van hen wordt actieve 
deel name aan de basisgemeente De 
Duif verwacht.

Jaardoel - maandcollectes
2008 - Handreiking over oceanen; 
opvanghuis zwerfkinderen - Capãu Bonito 
in Brazilië
2007 - Opvang Aidsbabies en -wezen door
de Witte Zusters, Tanzania
2006 - Stichting Dark & Light;  2005 - Terre 
des Hommes.
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Hulp aan kansarme Braziliaanse kinderen

Stichting Switzar
Al in 1990 begon pater Gijs de Roy met zijn werk voor Switzar’s Jeugdwerk 
Brasil. in eerste instantie werkte hij samen met Pater Leonardo Switzar, maar 
na diens overlijden heeft hij de hele organisatie op zich genomen.

Onder de bezielende leiding van pater Gijs is een groot aantal kinderen, al dan 
niet tijdelijk, ogevangen in onze kindertehuizen. Talloze families die zich in 

benarde omstandigheden bevonden zijn geholpen. Kinderen en adolescenten 
konden een degelijke opleiding volgen. Zijn leiding wordt gekenmerkt door 
enthousiasme en inzet, ondanks het feit dat hij de pensioengerechtigde leeftijd 
reeds zeventien jaar achter zich gelaten heeft. Het moment is gekomen om hier 
in dankbaarheid op terug te zien.
In 2009 zal pater Gijs, indien zijn gezondheid dat toelaat, aan zijn laatste jaar in 
Venda Nova beginnen. Het ligt in de bedoeling om aan het eind van dat jaar te 
verhuizen naar een van de huizen van zijn congregatie, in de buurt van Rio de 
Janeiro en zich terug te trekken uit de organisatie wat betreft de dagelijkse gang 
van zaken. Met de toezegging van pater Gijs dat hij de supervisie houdt en bij 
problemen te consulteren zal zijn, zullen de Braziliaanse medewerkers van de 
stichting deze taak de komende jaren overnemen.
De kinderen die nu nog in de kindertehuizen wonen, zijn daar tijdelijk. De 
kinderrechter heeft de zorg voor hen aan onze stichting toevertrouwd, maar de 
bedoeling is dat zij weer naar hun ouders teruggaan zo gauw dat mogelijk is, of  
anders bij familie ondergebracht worden. Na het vertrek van pater Gijs zullen er 
geen nieuwe kinderen meer in de tehuizen opgenomen worden.
Door uw hulp hebben wij via ons project - waarbij wij jongeren die na de 
middelbare school verder opgeleid willen worden en daar niet de fi nanciële 
middelen maar wel de capaciteiten voor hebben - in de loop van 2008 een groot 
aantal extra kinderen voor een opleiding kunnen aanmelden. Sommigen volgden 
een korte studie van een jaar, maar de meeste studenten volgen een opleiding van 
drie tot vijf  jaar.
Nu het tijdstip gekomen is waarop wij, op de lange termijn, geen continuiteit 
meer kunnen garanderen voor ons werk in Brazilië op de manier zoals u dat van 
ons gewend bent, zijn wij helaas genoodzaakt geen nieuwe verplichtingen meer 
aan te gaan. Dankzij uw niet afl atende steun beschikken wij per 1 januari 2009 
over voldoende middelen om, samen met de medewerkers in Brasil, ervoor te 
zorgen dan eenieder die eind 2009 nog met een opleiding bezig is, deze opleiding 
ook zal kunnen voltooien. De activiteiten van de stichting zullen daarna verder 
worden afgebouwd.
Gedurende meer dan zestig jaar kregen honderden kinderen met uw hulp 
een gedegen opleiding en opvang, de beste manier om hen een goede kans op 
een onafhankelijk bestaan te geven. Zonder de jarenlange trouw van u, onze 
donateurs, zou dit niet mogelijk zijn geweest. Wij zijn daar zeer dankbaar voor 
en blijven u op de hoogte houden van de gang van zaken in Brasil.

● Het bestuur van de Stichting Switzar’s Jeugdwerk Brasil

Eerlijke koffi e
Per persoon gebruiken we ongeveer zeven kilo koffi e per jaar of  3,3 kopjes per 
dag. Koffi e komt uit tropische gebieden, vaak ontwikkelingslanden. Er wordt 
steeds meer koffi e geteeld en deze sterke uitbreiding brengt in een aantal landen 
milieu- en sociale problemen met zich mee. 
Als consument kunt u meehelpen aan een beter milieu en rechtvaardige 
arbeidsomstandigheden door koffi e met een keurmerk te kopen. Dit geeft u de 
zekerheid dat de teelt niet ten koste is gegaan van het milieu ter plaatse en dat de 
boeren er een redelijke prijs voor hebben gekregen.
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Ingezonden brief
Amstelveen, 13 november 2008 

Beste Duiven en vooral voorgangers,
Na lang nadenken en afwegen heb ik toch besloten een brief  te schrijven.
Ik heb er veel moeite mee hoe de liturgievergadering nu loopt en ik krijg de 
neiging om af  te haken. Vooral dank zij Ton (beetje overheersend weet je wel) 
heb ik nog niet die stap genomen.
Mijn pijn is dat de liturgievergadering slecht bezocht wordt, bijna altijd dezelfde 
mensen en op een enkele uitzondering na, geen van de voorgangers op de 
maandagavond aanwezig. Ik begrijp dat mensen het druk hebben, maar het 
voorgangerschap is volgens mij meer dan eens in de zoveel weken in de Duif  
voorgaan. Degene die voorgaat komt om ondersteuning te krijgen van de 
aanwezigen.
Ik doe al jaren mijn best (en met plezier) om de aanwezigen enigszins in gareel 
te houden. We proberen de voorganger geestelijk bij te staan, suggesties aan te 
dragen enz. Daar wordt door de voorgangers dankbaar gebruik van gemaakt.
Ik ben na 20 jaar voorgegaan te zijn door mijn slechte ogen uitgeschakeld 
als voorganger. Dat doet best pijn, maar ik heb weinig zin om dat wat me 
overgebleven is, het leiden van de liturgievergadering, met tegenzin te doen.
Natuurlijk, voor mij komt er wel weer een ander, maar ik wil de Duif, die veel in 
mijn leven betekend heeft, niet in de steek laten.
Dus zal ik elke maandagavond, als  er niet meer belangstelling komt voor de 
liturgieavond, met opgewekte tegenzin op het hemeltje zitten, het is ook een 
soort verslaving, en de aanwezigen proberen te laten antwoorden op vragen van 
de voorganger, die hij nodig heeft om een goede overweging te maken. Tot ik 
het niet meer volhoud.
Straks krijgen we weer een kerstviering. Met de mooiste voornemens gaan we in 
die nacht naar huis om vervolgens weer tot de orde van de dag over te gaan.
Best wel somber hé, maar ja ik ben ook maar een gewoon mens met soms 
verdrietige gedachten. (niet altijd hoor!)
Dit moest me even van het hart. Ik hoop op een goede voorbereiding van de 
Kerstnacht en voor alles wat komt in de toekomst.

Groeten, Ans

Mededelingen 
Voordat ons feest gevierd wordt in het 
weekend van 17 en 18 januari hebben 
wij eerst nog een nieuwjaarsreceptie 
op zondag 4 januari na de dienst om 
12.00 uur, je bent hierbij van harte 
uitgenodigd om met elkaar te toasten 
op het nieuwe jaar 2009. 
De dag ervoor op zaterdag 3 januari 
hebben wij hulp nodig voor het 
opruimen van de kerstspullen, vanaf 
13.00 uur. 
Je kunt je hiervoor aanmelden bij mij in 
de koffi ehoek. 
Tevens vraag ik ook nog of zij die 
komen versieren voor de kerst, 
verlengsnoeren kunnen meebrengen. 
Alvast heel hartelijk dank. 
● Hortense

Oproep
Geachte lezers. 
Bent u postabonnee van Het Groene 
Licht, of wilt u dat in 2009 worden, 
maak dan 15 euro over op ons 
gironummer 4980620 t.n.v. Stichting 
De Duif, Utrechtsedwarsstraat 7, 1017 
WB Amsterdam. 
Met uw bijdrage kunnen wij het 
komende jaar dan weer de kosten 
van papier, envelop, postzegels en 
kopieerkosten dekken. 
Met vriendelijke groet, 
Hortense Ghijs 
Redactie Het Groene Licht 
Tel.: 0206266155 
h.ghijs@zonnet.nl

De smaak van vroeger
In de Historische Groentehof in 
Beesel kweekt Jac Nijskens ca. 35o 
vergeten en zeldzame groenten. Het 
is de bedoeling om de smaak van 
de groente zo puur mogelijk tot zijn 
recht te laten komen. U ontmoet daar 
inspirerende mensen , die met grote 
passie uitdragen dat aandacht voor 
diversiteit, kwaliteit en eerlijkheid van 
voedsel zowel het koken als het eten 
vele extra dimensies geven. 
De tuin is open voor bezoek 
en er worden rondleidingen 
en kookworkshops gegeven. 
www.vergeteneten.nl
● Uit: Vier

richting van een groeiend vermoeden 
bij mezelf  dat iets van een nieuwe toekomst opdoemde. Heel vaag weliswaar, 
maar zoiets dat de loop van onze wereld eindelijk wat minder door domheid en 
geweldsdenken bepaald zou worden. Ik besef  best dat woorden zo’n verwachting 
niet adequaat kunnen beschrijven. Daarvoor heb je nou net soms tranen en 
ontroering nodig. Die geven je dan de geruststelling dat er meerderen zijn die 
bewogen raken door een stille hoop dat dingen soms echt anders kunnen. Dan 
denk je ook, omdat de kersbomen weer opduiken: “Dan is Kerstmis misschien 
toch ergens goed voor”!

Ik dacht echt dat dit jaar 2008 nu redelijk afgesloten zou worden zodat er wat 
rust in de aardse tent kwam als bemoedigende voorbereiding op 2009. Maar 
nee hoor: de banken over de hele wereld heen hadden ook nog een onprettige 
verrassing in petto. Crisis. Geldgebrek. Nou ja, denk je dan, met dat geldgebrek 
valt het kennelijk wel wat mee, want de miljarden ter ondersteuning vliegen 
door de lucht. Je vraagt je af  waar en bij wie die stromen geld liggen die opeens 
allemaal ergens vandaan komen. Welke potjes en kluisjes verborgen nog al dit 
aardse slijk? Het ontgaat me volkomen. Een paar miljoentjes voor een betere 
kinderopvang, onderwijs en bejaardenzorg worden met een fi jn afgesteld 
weegschaaltje krenterig afgewogen, en als de bankiers de boel tillen en versjteren 
blijkt er een hele zak miljarden klaar te staan!!
Schop mij maar om! Zo kom je nooit voor 2009 op adem.
En dat gun ik toch iedereen van harte!   
    
●  Harris Brautigam (Wijkkrant van het wijkopbouworgaan ZuidWest)

Op adem komen - vervolg van pagina 1

Alvast heel hartelijk dank. 



Het is nu bijna Kerst en de sfeer begint goed 
te komen. De bomen staan weer heerlijk te 
geuren en de Kerstliederen klinken overal. Van 
mij mag het. Ik kan genieten van de Kersttijd 
en de bijzondere momenten samen met mijn 
dierbaren. Dit jaar ga ik samen met Marina voor 
en dat maakt de nachtdienst voor mij wel heel 
speciaal. Het is al heel fi jn om te zingen, maar 
nu ik samen met Marina mag zorgen dat wij 
allen weer hoop gaan putten uit het eeuwenoude 
Kerstverhaal, wordt deze tijd wel heel speciaal. Ik 
hoop dat we veel bezoekers krijgen en mensen 
mogen inspireren en voor wie in minder vrolijke 
omstandigheden verkeren, hoop ik dat ons 
samenzijn een lichtpuntje zal zijn en troost in 

Het nieuwe jaar dat gaat komen, brengt 
ons meteen belangrijke zaken. Allereerst 
het feestweekend van 17 en 18 januari. De 
voorbereidingen zijn in volle gang en samen 
zullen we er leuke dagen van maken. We hopen 
dat jullie op zondag de 18e vrienden en bekenden 
willen uitnodigen om samen met ons een 
feestelijke dienst te vieren. Om daarna samen met 
ons in De Duif  te zijn en te genieten van mooie 
muziek en elkaar te spreken in die voor ons toch 
zo bijzondere omgeving. We willen graag bij ons 
35 jarig bestaan van de geloofsgemeenschap aan 
zoveel mogelijk mensen laten zien wie en wat wij 
zijn en waar we voor staan. 
Hoe kunnen we dat beter doen dan door te laten 

zien en horen wat wij iedere week samen doen. 
Daarna hebben we op de eerste zondag in februari onze 
verkiezingsdag, een hele belangrijke dag. Wij kiezen het 
bestuur, de voorgangers en het jaardoel voor het nieuwe 
jaar. In het volgende Groene Licht wordt ruimte gemaakt 
voor iedereen die ons wil informeren over een goed doel 
waar wij volgend jaar één keer per maand voor gaan 
collecteren. Dus als je een goed doel hebt, meld je met een 
verhaal bij de redactie.
Vanaf  januari krijgen wij de kans om kandidaatvoorgangers 
voor te dragen, zodat we  de voorgangers kunnen kiezen 
die in het jaar 2009 voor zullen gaan in onze vieringen. 
Ook het bestuur wordt gekozen. Er is in ieder geval één 
vacature. Freek heeft ons laten weten dat hij na jaren 
uit het bestuur zal gaan. Ineke neemt graag zijn taak als 
penningmeester over in het nieuwe jaar. Maar er blijven 
genoeg taken over om te verdelen. Dus al je denkt een 
bijdrage te kunnen leveren aan het nieuwe bestuur dan 
roep ik je op om je te melden bij één van de huidige 
bestuursleden. Na de verkiezingen zullen de taken worden 
verdeeld.

Maar voor het allemaal zover is wil ik jullie hele fi jne 
feestdagen toewensen. Ik hoop dat al onze inspanningen 
worden beloond en dat wij een Kerst zullen beleven waar 
we weer een tijd op kunnen teren. Dan gaan we het nieuwe 
jaar in met een goed gevoel.
Ik wil dan ook iedereen het allerbeste wensen voor 2009. 
Een feestjaar voor onze gemeenschap, waarin ik hoop 
dat wij weer hele bijzondere momenten met elkaar zullen 
beleven.
● Hedwig Buren

Het is nu bijna Kerst en de sfeer begint goed 
te komen. De bomen staan weer heerlijk te 
geuren en de Kerstliederen klinken overal. Van 
mij mag het. Ik kan genieten van de Kersttijd 
en de bijzondere momenten samen met mijn 
dierbaren. Dit jaar ga ik samen met Marina voor 
en dat maakt de nachtdienst voor mij wel heel 
speciaal. Het is al heel fi jn om te zingen, maar 
nu ik samen met Marina mag zorgen dat wij 
allen weer hoop gaan putten uit het eeuwenoude 
Kerstverhaal, wordt deze tijd wel heel speciaal. Ik 
hoop dat we veel bezoekers krijgen en mensen 
mogen inspireren en voor wie in minder vrolijke 
omstandigheden verkeren, hoop ik dat ons 
samenzijn een lichtpuntje zal zijn en troost in 
moeilijke tijden.

Het nieuwe jaar 
ons meteen belangrijke zaken. Allereerst 
het feestweekend van 17 en 18 januari. De 
voorbereidingen zijn in volle gang en samen 
zullen we er leuke dagen van maken. We hopen 
dat jullie op zondag de 18e vrienden en bekenden 
willen uitnodigen om samen met ons een 
feestelijke dienst te vieren. Om daarna samen met 
ons in De Duif  te zijn en te genieten van mooie 
muziek en elkaar te spreken in die voor ons toch 
zo bijzondere omgeving. We willen graag bij ons 
35 jarig bestaan van de geloofsgemeenschap aan 
zoveel mogelijk mensen laten zien wie en wat wij 
zijn en waar we voor staan. 
Hoe kunnen we dat beter doen dan door te laten 
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Handreiking over oceanenHandreiking over oceanen
Capao Bonite, December 2008 - Ieder eind van het jaar 
nodigt uit tot terugkijken en verslag doen aan onze 
vrienden in Holland, hoe het gesteld is met ons Sociaal 
Centrum. Daar heeft u recht op, want wij runnen samen 
met u en uw hulp het gedroomde project.
Wij zijn bijzonder dankbaar gestemd. 2008 Was een topjaar Wij zijn bijzonder dankbaar gestemd. 2008 Was een topjaar Wij zijn bijzonder
met realisaties, die van wezenlijk belang zijn voor het 
welzijn van de kinderen. Het Centrum is langzamerhand 
een toeristische trekpleister geworden. Ieder weekend 
komen gezinnetjes als uitje een rondgang maken. Enkele 
weken geleden hadden we een grappig voorval. Een jochie 
van 9 jaar, dat na de wandeling, waar hij ook gespeeld had 
met de kinderen van het SOS-huis, tot grote wanhoop van 
zijn moeder mij kwam roepen. “Hier wil ik blijven,” zei 
hij stellig, “want de kinderen van het tehuis zijn vriendjes 
geworden, die me veel vertelden over de activiteiten die 
ze ondernemen en leren.” Moeder kwam erbij en vertelde 
haar zoontje dat daar alleen kinderen konden blijven, die 
door hun ouders slecht zijn behandeld. “Nou mams,” 
kreeg ze prompt als antwoord, “behandel mij dan ook zo 
en geef  me een fl ink pak slaag!” Na de toezegging dat hij 
iedere zondag een uurtje mocht komen  spelen, vertrok het 
gezin. Iedereen was tevreden, vooral de jongen zelf.

Dit geluk van de kinderen te ervaren is meer waard dan 
alle andere zaken , zoals de zorg voor fi nanciën, gebouwen 
en onderhoud. Hun vreugde en dankbaarheid is de onze, 
we mogen ons beschouwen als bouwers van een zekere 
toekomst voor velen, vooral ook met de hulp van prima 
functionarissen. Waar ik bijzonder dankbaar voor ben is 
het feit, dat zich in deze 35 jaren nooit een ernstig ongeval 
heeft voorgedaan. De bescherming en zegen van Boven is 
daarin wel duidelijk.
Deze wetenschap zal u goed doen, temeer omdat vanwege 
de vele handreikingen het Centrum in alle opzichten ook 
het uwe is geworden, net als het geluk van de kinderen, die 
een kerstgeschenk zeer zullen verwelkomen. Uw steun bij 
de uitbouw met 5 klaslokalen zal aan de viering van het 
kerstfeest nog meer zin geven door de zegen van het arme 
Kind, dat onder ons zijn verjaardag viert en een bijzondere 
voorliefde heeft voor kinderen en hun weldoeners. Zoals 
het kind hier op u rekent, zo kunt u rekenen op Hem, die 
in het weldoen voor niemand onderdoet. 
Wij allen wensen u een zegen toe met veel geluk en 
gezondheid voor u, uw gezin en uw werk in een zeer 
voorspoedig jaar. Vooral de kinderen hier danken u en 
sturen u veel abracos en bejos ( knuffels en kusjes). 
Met veel groeten.
● Henk Helsloot - www.handreikingoveroceanen.nl


