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Aanvang zondagsviering 10:30uur

 19 dec Helma Schenkeveld
 vrijdag 24 dec 24:00 Kerstnachtviering 
   Marina Slot en Jan Andreae
 26 dec Geen Duifviering
 2 jan Helma Schenkeveld
 9 jan Gastvoorganger: Rob Gijbels
 16 jan Frans Gerritsma
 23 jan Diana Vernooij
 30 jan Jan Andreae
 6 feb Maruja Bredie

Kindernevenvieringen                     
● 24 december Kinderkerst 17.30 uur               
● 2 januari geen kinderdienst               
● 6 februari ● 6 maart 
                                        
Agenda
● Kerstnachtviering 24 december 
24.00 uur Kerk is om 23.15 uur open      
● 2 januari 2011 
  Nieuwjaarsreceptie 12.00
● 2 januari 1e ronde   
  Voorgangersverkiezingen
● 23 januari 12.00-13.00 uur
  Vervolggesprek over de toekomst
● 6 februari: Verkiezingendag rond 
  Voorgangers/Bestuur/Jaardoel  

Het GroeneLicht
Kerstmis
Kerstmis is ten diepste het feest van het Licht. De feestelijkheden komen overeen 
met de winter(zonne)wende viering op ons Noordelijke halfrond. In Zweden, 
Noorwegen, Denemarken, Finland en IJsland is het nu nog algemeen bekend 
als het midwinterse Yule of  Joelfeest of  wordt het als het Luciafeest gevierd.
De feesten gingen veelal gepaard met het maken van veel licht in al haar 
gedaanten: lampen, kaarsen, vuur... Alle middelen werden voor dit doel ingezet.

Ons kerstfeest is in oorsprong de viering van de traditionele geboortedag 
van Deus Sol Invictus - onoverwinnelijke zonnegod - en stamt uit het late 

Romeinse Rijk. Die feestdag dag voor drie verschillende goden was gebaseerd op 
het eerste lengen van de dagen ná de zonnewende. De datum overname voor het 
christelijke feest van Kerstmis werd onder Paus Julius I in +/-340 als Christus-
mis gebaseerd op de oeroude en Romeinse winterwende feestgebruiken. 

De viering met besneeuwde kerstbomen, hulst-, mare-takken (mistletoe), 
kandelaars, het geven van cadeaus (pakjesavond, boxing day) en uitgebreid eten, 
enzovoort, is dus ouder dan ons mooie Kerstmis. De viering van de geboortedag 
van Christus, in hedendaagse uiterlijkheid, heeft veel parallellen met het feitelijke 
afscheid van duisternis en begin van nieuw licht. Naast deze uiterlijke viering, 
vroeger en nu, bestaat er ook een opwekking tot een meer innerlijke viering, 
een opwekking tot innerlijke omkering naar het Licht. In kloosters, maar ook 
daarbuiten, worden dit soort vieringen nog steeds gevierd. Er bestaan prachtige 
geschriften met omschrijvingen hiervan uit vroeg christelijke tijd gekoppeld aan 
de kerstviering.

Hier volgt een geruststellende en bemoedigende hoofse brief  van Fra Giovanni 
Giocondo aan gravin Allagia Aldobrandeschi geschreven op kerstavond van 
1513. Fra Giovanni Giocondo (1435-1515) was gedurende de renaissance 
architect, ingenieur, antiquair, archeoloog, klassiek geleerde en Franciscaner 
monnik. Na een zeer liefdevolle begroeting gaat de brief  als volgt:

“Er is niets dat ik U kan geven dat U niet al heeft. Maar er is veel, erg veel, dat, 
hoewel ik U dat niet kan geven, u zeer wel kunt verkrijgen. Geen hemel kan ons 

vinden, tenzij onze harten rust vinden in het moment van nu. Vind die hemel! 
Er ligt geen andere vrede in de toekomst dan die niet is verborgen in dat huidige kleine 

moment. Vind die vrede!
De somberheid van de wereld is maar een schaduw. Daarachter, maar toch binnen ons 

bereik, ligt vreugde. Er is straling en glorie in de duisternis, konden we dat maar zien. Om dat 
te zien, behoeven wij alleen maar te kijken. Ik smeek ik U om er naar te kijken! 

Het leven is een gulle gever. Maar wij beoordelen haar geschenken in haar sluiers. We 
wijzen het af  als lelijk of  zwaar of  moeilijk. Verwijder de versluiering en u vindt er een 
levende pracht en praal onder, die met macht van liefde en wijsheid is verweven. Verwelkom 
zulk leven en aanvaard het; U raakt de hand van de engel aan dat het bij U brengt! 

In alles wat we een proef, een verdriet of  een plicht noemen, geloof  me, ook die engelenhand 
is daar. Het geschenk is er; haar wonderlijke sluier overschaduwt het slechts. Dit gaat ook op 
voor uw vreugden; wees niet tevreden met hen als vreugde zonder meer. Ook zij verhullen nog 
heerlijker geschenken. 

Uw versluierde leven dat direct zicht op uw hemel onttrekt en dat zo op aarde ervaren 
wordt zit zo vol van betekenis en haar doel zo vol van schoonheid! 
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Koorleden gezocht
Ken je mensen die je eens een keer 
mee wilt nemen, ken je iemand die 
dolgraag in een goed koor meezingt, 
wat ook nog gratis is? Neem ze mee 
en introduceer hen in de Duif. Om lid 
te kunnen worden van het koor, moet 
iemand een stemtest doen bij Henk en 
Irina en dat geeft de doorslag of je mee 
mag zingen. En het is zulke heerlijke 
muziek.
Marina Slot

Lunchconcerten 
in De Duif

 19 december 
● Aad Hoc koor 
   9 januari
● Corde Vocali, Vocaal Ensemble 
 (http://www.cordevocali.nl
 13 februari
● De tout mon coeur pianotrio 

Voor het totale concert aanbod zie de 
aankondiging op www.stadsherstel.nl  
Cultuuragenda
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Verjaardagen
 23  dec Bas Berger
 24 dec Ramses Man
   Jinne Terpstra
 29 dec Hannah van der Meer
  1  jan Sem van de Pol
   Jeanette van Zandbergen
 9 jan Lida Alberse
 10 jan Helma Schenkeveld

Colofon
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.
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  06 45949624
  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 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 en van hen wordt actieve 
deelname aan de basisgemeente De 
Duif verwacht.

Jaardoel - maandcollectes
2010 - Stichting Adopteer een vroed-
vrouw, bijdragen aan het terugdringen 
van de moedersterfte door middel van 
een praktische aanpak. 2009 - Sundjata, 
opvangcentrum en huishoudschool, 
Dakar, Senegal, www.sundjata.nl  2008 
- Handreiking over oceanen; opvanghuis 
zwerfkinderen - Capãu Bonito in Brazilië

Afspraken rond Kerst
 Afgelopen zondag hebben we na de dienst een korte VA gehouden, waarin we 
vooral de voorbereidingen voor Kerstmis hebben besproken. 
Er is ook aandacht besteedt aan de ontwikkelingen rond de toekomst van De 
Duif. Jullie kunnen daar meer over lezen in de Utrechtsedwars. 
We hebben afgesproken om zaterdag 18 december de kerk om 11.00 uur te gaan 
versieren en dat hebben we ook gedaan. 
Belangrijk ook voor jullie agenda’s is dat we vrijdag 24 december vanaf  15.30 uur 
nog veel hulp kunnen gebruiken voor de Kinderkerst en na afloop om de kerk in 
gereedheid te brengen voor de Kerstnacht. 
Heb je je nog niet opgegeven of  ben je nog niet persoonlijk benaderd, neem dan 
alsjeblieft kontakt op met Marian van der Meer om te weten wat jij nog bij kunt 
dragen om ook deze dag weer soepel te laten lopen. 
Maandag 27 december om 11.00 uur kunnen we nog hulp gebruiken bij het 
opruimen van de kerk. Kortom, wil je weten waar jouw bijdrage rond Kerstmis 
uit kan bestaan neem dan graag kontakt op met mij. 
We zien jullie allemaal graag tijdens de Kinderkerst en in de Kerstnacht. 
● Hedwig Buren

Stiltewandeling
Als je tot rust komt / en al je zorgen laat wegvloeien, / zal liefde /de lege ruimte vullen. / Zo 
simpel is het. (Marianne Williamson)  
Op 23 januari zal er een speciale viering zijn in de Duif, een viering die de 
stilte verkent. In samenwerking met Joke Goedhart, die de Duif  kent, zal Diana 
Vernooij deze viering voorbereiden. Joke Goedhart is initatiefneemster van het 
Onthaastpad en zij organiseert stiltewandelingen in hartje Amsterdam. Onze 
vertrouwde Duifviering staat dan in het teken van onthaasten en stil worden.  
Op de site van het Onthaastpad (www.onthaastpad.nl) staat geschreven:
“Het Onthaastpad daagt je uit om je innerlijke stilte te ervaren en ook jouw 
stilte aan de soms overweldigende stad te geven. In stilte lopend geef  je jezelf  
tijd en ruimte, zonder veel te denken maar eerder wat leger te worden en (weer) 
te weten dat wij stilte zijn. Met aandacht neem je waar wat er in jezelf  gebeurt en 
ervaar je wat je in je haast soms vergeet. Laat je niet beïnvloeden door de onrust 
om je heen, maar beïnvloed deze met je eigen stilte.”
Na de dienst op 23 januari is er een Stiltewandeling gepland vanuit De Duif, 
waar iedereen aan kan deelnemen. De wandeling zal ongeveer een uur duren en 
eindigen op de Overtoom. Joke zou het fijn om te weten wie meewandelt. 
Meld je daarom aan (niet verplicht, wel welkom) via onthaastpad@hotmail.com◄.

Om dit te ervaren hebben we alleen maar moed nodig, dat is alles! Moed en de wetenschap 
dat we allen als pelgrims door een onbekend land onderweg zijn op terugkeer naar huis. 

En zo, op deze onwereldse manier op dit moment, groet ik U, met grote hoogachting en met 
mijn bede dat U, nu en voor eeuwig, deze dag aanbreekt en de schaduwen mogen vervlieden. 

~ Fra Giovanni ~ I salute you.” 

Verwoord in boeddhistische taal ontleend aan de Sutta-Nipata zou men de brief  
kort zo kunnen samenvatten: 
‘Laat dat wat vroeger was, verwelken,
je toekomst is onvoorspelbaar,
jaag niets na, stel je open in het heden,
leef  vervolgens daarna in vrede’.

De Sutta-Nipata, [vers 1099] toegeschreven aan Boeddha luidt zo:
‘Wat vroeger was, laat dat verwelken,
laat er in de toekomst niets meer voor je zijn.
Indien je in het heden niets najaagt,
dan zal je in vrede kunnen leven.’

● Herman Rikken
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Waar is God?
In vroeger tijden was geloven minder moeilijk dan nu. Het gezichtsveld van de 
mensen in vroeger eeuwen was beperkt en veel gebeurtenissen die nu tamelijk 
gewoon zijn waren met de kennis van toen onverklaarbaar. De mensen in hun 
onzekerheid zochten vastigheid en schreven onbegrepen gebeurtenissen toe 
aan een hoger wezen, God. Nu er steeds meer dingen ontdekt of  verklaarbaar 
worden, wordt het zicht op God, zijn aanwezigheid, zijn belangstelling voor de 
mensen en zelfs zijn bestaan er niet eenvoudiger op.

De wetenschap heeft de laatste eeuw enorme ontwikkelingen doorgemaakt 
vooral ook over de omgeving waarin de mensheid in het heelal leeft, hoewel we 
nog aan het begin van het grote begrijpen staan. Geschat wordt dat ons heelal 
ca. 500 miljard lichtjaren groot is. Hierin is de Melkweg, ons sterrenstelsel nietig. 
De nieuwste theorieën stellen dat ons heelal de vorm van een bol heeft en dat 
er naast deze bol er nog een oneindig aantal bollen bestaan. Hoe groot is een 
mens dan, kleiner dan een virus. Kan dat een God interesseren, als er nog zoveel 
grotere dingen zijn. Aan de andere kant is er onderzoek gedaan naar de kleinste 
deeltjes. De snaartheorie zegt dat alles uit een soort trillende snaren bestaat, 
waarbij de soort trilling de functie aangeeft. Deze snaren zouden 10 tot de min 
35ste  meter  groot zijn. Een elektronen microscoop gaat maar tot 10 tot de min 
24ste .

Dus nog miljoenen maal kleiner en voorlopig nog onzichtbaar voor ons. De mens 
zit dus een beetje in het midden tussen groot en klein. Wij kennen 4 dimensies, 
lengte, breedte, hoogte en tijd. De relativiteitstheorie en de hieruit ontwikkelde 
theorieën zeggen dat er 11 dimensies zijn, nodig om de basiswetenschap te 
kunnen verklaren. Alles is dus relatief. Men zegt ook wel eens dat tijd en plaats 
een illusie zijn waaraan de mens onderworpen is.

Hiermee kom ik buiten wat wij kunnen herkennen. Als er geen tijd en plaats is, is 
alles nu en overal of  nergens. Als er een God is, zou deze zich moeten bevinden 
in dit gebied van geen tijd en geen plaats. Maar wat is een God als er geen tijd en 
plaats is. Niet te omschrijven! Is God dan een illusie? Heeft bidden dan zin als 
alles nu is? Is God de kracht die uit die ene punt, die wij de oerknal noemen het 
heelal vormt en tijd en plaats instelt? Als dat zo is dan is die God groot in het 
heelal en klein in de snaartheorie. Dan is die God alles, ook wij! Maar moeten 
wij dan die God dienen als wij zelf  die God, of  een onderdeel ervan zijn? Veel 
vraagtekens en geen oplossing, ik weet het ook niet.
● Ton Visser

Lieve Duiven,
Langs deze weg, wil ik namens 
Huib, jullie hartelijk danken voor jullie 
belangstelling en medeleven in de 
vorm van al die lieve brieven, kaarten, 
telefoontjes en intenties in het “Groene 
Boekje”.

Na 4 weken in het ziekenhuis 
gelegen te hebben, eerst voor een 
buikvliesontsteking en daarna het niet 
meer functioneren van dat buikvlies 
voor de nierdialyse, was het mij 
niet meer mogelijk nog langer voor 
Huib te zorgen. Hij woont nu in een 
verzorgingshuis in Purmerend.

Het is nog heel erg wennen voor hem, 
omdat hij deze nieuwe situatie niet wil 
en kan accepteren.
Nogmaals heel erg dank voor jullie 
attentie.

Groeten en liefs van Emy en natuurlijk 
ook van Huib.

Oproep Jaardoel 2011
Op verkiezingsdag 6 februari kiezen wij 
zoals ieder jaar weer voor een nieuw 
jaardoel in 2011.
Heb jij hiervoor een goed idee? Stuur 
dan voor 14 januari aanstaande een 
tekst over jouw goede doel naar de 
redactie of het bestuur, zodat iedereen 
daarover kan lezen in de volgende 
HGL.

Vrijheid voor Su Su Nway 
uit Myanmar
Su Su Nway (38) uit Myanmar (Birma) 
hing een spandoek op om te proteste-
ren tegen haar regering. Samen met 
tienduizenden monniken en burgers 
protesteerde ze in 2007 tegen de hoge 
kosten voor levensonderhoud. Daarna 
werd ze opgepakt en beschuldigd van 
landverraad. 
Su Su Nway kreeg achtenhalf jaar 
gevangenisstraf. Amnesty voert actie 
tegen haar veroordeling. Su Su Nway 
en ruim 2200 politieke gevangenen 
leven onder zeer zware omstandig-
heden in deze gevangenissen. 
Amnesty beschouwt haar als gewe-
tensgevangene en voert actie voor 
haar onmiddellijke vrijlating. 
Teken de petitie op: 
www.amnesty.nl/in_actie_petitie/67519
● Bron: Amnesty 

Kinderkerst 2010
Vrijdag 24 december, Kerstavond, wordt traditioneel weer een Kinderkerstviering 
georganiseerd in De Duif. De mooiste en grootste kinderviering van het jaar!
Vorig jaar wisten circa 175 kinderen en evenzovele ouders/ begeleiders De Duif  
te vinden.

Francine Plaisier van De Verhalenfabriek vertelt weer aan de hand van mooie 
platen het  kerstverhaal. Verweven in het verhaal worden kerstliederen gezongen, 
samen met de kinderen. Wie dan nog niet in kerststemming is…?

De viering begint om 17:30 uur, de kerk is open vanaf  17:15 uur. Na afloop 
worden chocolademelk, limonade en kerstbrood geserveerd. De toegang is vrij. 
Zoals gebruikelijk in een viering zal een collecteschaal rondgaan.
Meld je aan, onder vermelding van het aantal kinderen (met hun leeftijden) 
en volwassenen. Dan zorgen wij dat er voldoende stoelen klaar staan en de 
chocolademelk is opgewarmd! ◄
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Na het lunchgesprek van 17 oktober zijn 
een aantal mensen met zeer goede moed 
doorgegaan met besprekingen over de toekomst 
van onze Duif. Al gauw kwamen we tot de 
conclusie dat we geen nieuwe stappen konden 
zetten zonder eerst te formuleren wie wij zijn 
en wat onze boodschap is. Kortom; we zijn op 
zoek gegaan naar de identiteit van De Duif. We 
hebben gekeken waar voor ons De Duif  voor 
staat en waar dat zich concreet in uit. We zijn 
een heel eind gekomen, maar we willen graag 
komen tot een gezamenlijke identiteit. Daarom 
nodig ik jullie van harte uit om zondag 23 januari
na de dienst een uur langer te blijven. We willen 
jullie dan de uitkomsten van onze gesprekken 
laten zien aan de hand van een presentatie en 
zijn heel erg benieuwd naar jullie mening. We 
hebben jullie inbreng nodig om te komen tot 
concrete plannen om De Duif  voller te krijgen. 
Samen kunnen we bepalen hoe onze toekomst 
eruit gaat zien. Fred en Rob hebben alvast een 
voorzet genomen en een hele nieuwe fl yer 
gemaakt, waarin De Duif  en haar gemeenschap 
in aansprekende woorden wordt omschreven en 
waarin we iedereen welkom heten en uitnodigen 
onze vieringen bij te wonen. Neem er een paar 
mee naar huis. Geef  ze aan je vrienden en je 
buren. Iedereen is welkom bij ons.
Noteer dus 23 januari. Maar er is meer. Ook in 
de nabije toekomst staat ons nog veel te doen.

Door het vroegtijdig invallen van de winter zijn we 
er misschien een beetje op voorbereidt; het is al bijna 
Kerstmis. Dit jaar wordt een hele bijzondere Kerst, want 
we zullen het moeten stellen zonder Irina Antonova. Zij 
brengt een welverdiende vakantie door met haar familie. 
Hoewel we alle vertrouwen hebben in haar vervanger 
Irina Bogdanova is het voor het koor toch even wennen. 
De laatste repetities zullen anders verlopen dan gewend.
Maar de rest van de voorbereidingen zijn als vanouds. 
Waarschijnlijk is bij het uitkomen van dit Groene Licht 
de kerk al weer in kerststemming gebracht en dit jaar met 
wel heel bijzondere kerstbomen met dank aan Ruï die 
hier al vanaf  augustus mee bezig is!
De eerste aanmeldingen voor de Kinderkerst waren al 
binnen nog voor Marian de uitnodigingen had verstuurd, 
dus dat belooft veel goeds. Hebt u zelf  nog nooit een 
Kinderkerst meegemaakt dan moet u dat toch eens 
overwegen - met of  zonder kinderen en kleinkinderen - 
het is zeer de moeite waard. Bovendien is er altijd iets 
te doen, want het vereist een goede organisatie om al 
die kinderen en ouders op een fi jne manier welkom 
te heten in onze gemeenschap. De kerk gaat open om 
17.15 uur en om 17.30 uur zal Francine Plaisier van De 
Verhalenfabriek weer het kerstverhaal vertellen. Vóór die 
tijd zullen we de kerk in gereedheid moeten brengen, 
zodat alle gasten kunnen zitten, de dia’s bewonderen 

en na afl oop genieten van warme chocolademelk en 
kerstbrood. Na afl oop hebben we alle hulp nodig om de 
kerk weer op te ruimen en klaar te maken voor de nacht. 
De Kinderkerst brengt je in een prima stemming voor 
de Kerstnacht, waarin dit jaar Marina en Jan zullen 
voorgaan. Ik hoop en vertrouw op een goede Kerst. Wie 
weet kunnen we dit jaar mensen blijvend raken en zullen 
er weer een aantal nieuwe Duiven blijven hangen.
Tweede Kerstdag hebben we geen viering. Ik hoop dat 
jullie kunnen genieten van feestdagen samen met jullie 
dierbaren, familie en vrienden. Mogen het dagen zijn die 
ook de nodige rust en gezelligheid brengen. 
We hopen elkaar dan weer terug te zien op zondag 
2 januari. Na de dienst hebben we onze nieuwjaarsreceptie. 
En onder het genot van een drankje kunnen we dan 
voordrachten uitbrengen voor onze voorgangers in 
het nieuwe jaar. En ik zeg het maar weer een keer. We 
kunnen heel behoudend de huidige voorgangers noteren 
en voordragen, maar daar zijn we er niet mee. De groep 
is enthousiast en zeer gemotiveerd, maar helaas klein. En 
nieuwe inbreng is verfrissend, maar ook zeer welkom. 
Dus denk serieus na over mogelijke kandidaten. Wie 
weet wil jij zelf  een keer achter het altaar gaan staan. 
Beginnelingen worden altijd bijgestaan door ervaren 
voorgangers en hoe dan ook word je gedragen door de 
gemeenschap. Iedereen met voldoende stemmen krijgt 
de kans om de rol van voorganger eens te vervullen, 
bedenk serieus of  die rol iets voor jou zou kunnen zijn. 
Dan zijn we pas aan het begin van alle verkiezingen. 
Ook het bestuur heeft een vacature. We hebben besloten 
om minder vaak te vergaderen. We hebben de taken 
goed verdeeld en waar nodig zullen we taken delegeren. 
Misschien doen we in de toekomst dus ook een beroep 
op jou. Er is genoeg te doen in De Duif. Dat is de 
afspraak waarop het huidige bestuur 2011 in wil gaan.
Blijft nog één verkiezing over. Iedereen in De Duif  
kan een jaardoel voordragen voor onze maandelijkse 
collectes. In het komende Groene Licht wordt ruimte 
vrijgemaakt voor de voorstellen. Heb jij een goed doel 
voor ogen schroom dan niet en lever een stukje in bij de 
redactie. De eerste zondag in februari kunnen we dan 
ons nieuwe jaardoel kiezen.  
Zondag 6 februari is het belangrijk om in De Duif  te 
zijn. Op die dag zullen we de verkiezingen houden. Maak 
2011 opnieuw tot een mooi Duifjaar. Samen kunnen 
we er voor zorgen dat De Duif  een open en gastvrije 
geloofsgemeenschap blijft. Een plek waar mensen van 
velerlei achtergrond elkaar vinden in een gezamenlijke 
zoektocht naar zingeving en inspiratie. Een plek waar 
iedereen welkom is voor en door  bevlogen mensen. 
Moge dat zo zijn.

Ik wens ons het allerbeste voor 2011.

● Hedwig Buren
   December 2010

Na het lunchgesprek
een aantal mensen met zeer goede moed 
doorgegaan met besprekingen over de toekomst 
van onze Duif. Al gauw kwamen we tot de 
conclusie dat we geen nieuwe stappen konden 
zetten zonder eerst te formuleren wie wij zijn 
en wat onze boodschap is. Kortom; we zijn op 
zoek gegaan naar de identiteit van De Duif. We 
hebben gekeken waar voor ons De Duif  voor 
staat en waar dat zich concreet in uit. We zijn 
een heel eind gekomen, maar we willen graag 
komen tot een gezamenlijke identiteit. Daarom 
nodig ik jullie van harte uit om 
na de dienst een uur langer te blijven. We willen 
jullie dan de uitkomsten van onze gesprekken 
laten zien aan de hand van een presentatie en 
zijn heel erg benieuwd naar jullie mening. We 
hebben jullie inbreng nodig om te komen tot 
concrete plannen om De Duif  voller te krijgen. 
Samen kunnen we bepalen hoe onze toekomst 
eruit gaat zien. Fred en Rob hebben alvast een 
voorzet genomen en een hele nieuwe fl yer 
gemaakt, waarin De Duif  en haar gemeenschap 
in aansprekende woorden wordt omschreven en 
waarin we iedereen welkom heten en uitnodigen 
onze vieringen bij te wonen. Neem er een paar 
mee naar huis. Geef  ze aan je vrienden en je 
buren. Iedereen is welkom bij ons.
Noteer dus 23 januari
de nabije toekomst staat ons nog veel te doen.

Door het vroegtijdig invallen van de winter zijn we 

Utrechtsedwars

Toekomst


