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Aanvang zondagsviering 10:30 uur
13 nov   Harris Brautigam en
   Sem van de Pol
 20  nov  Gastvoorganger
   Hans Ernens
 27  nov  1e Advent Diana Vernooij
 4  dec Marina Slot - in Amstelkerk!
 11  dec   Catrinus Mak
 18  dec Bert van der Meer 

Kindernevenvieringen
l 4 december - Sinterklaas
  RSVP Opgeven tot uiterlijk 3 december
l 24 december - Kinderkerstviering
  Kerk open: 17.15 u. aanvang 17.30 u.

Het GroeneLicht
Reisverslag van een bezoek aan de VS

Hoe gaat het met jou 
vandaag?
Zoals velen van jullie wellicht begrepen hebben, bezocht ik verleden maand mijn 
broer die in Washington DC woont.

Toen mijn vliegtuig de landing inzette, dacht ik: “Ja nu ben ik in het land waar-
over zoveel gesproken wordt”, de grote broer, het land dat zo’n belangrijke 

rol heeft gespeeld bij het bevrijden van Europa in de jaren ‘40-‘45. Als je daaraan 
denkt zou je bijna vergeten dat hetzelfde land er decennia later zo’n puinhoop 
van maakte, als het gaat om wereldvrede... 
Het was ook die gedachte die in mijn hoofd opkwam toen ik voor het Witte 
Huis stond: “Je moet haast wel gek zijn als je ambieert in dat huis te willen 
wonen.” Aan de andere kant zullen er velen van dromen om daar hun intrek 
te kunnen nemen. Toch benauwde het mij alleen al om er aanwezig te zijn, laat 
staan er te wonen. Op zichzelf  een goede ervaring om daar eens te zijn, maar 
tegelijkertijd voelde ik de lading in de atmosfeer die de omgeving van het Witte 
Huis voor mij in zich droeg.
We verlangen als mensen wellicht allemaal wel naar een zekere vorm van macht. 
Het gegeven alleen al dat ik dit schrijf  waarna het vervolgens geplaatst wordt 
in HGL geeft mij macht... Maar zoveel macht bezitten... Ik ben er niet bepaald 
jaloers op. Naar mijn smaak leef  je op zo’n manier wel in een gigantische gouden 
kooi. Dit geldt mogelijk ook een beetje voor onze Mark Rutte in het Catshuis.

Toch lijkt het me voor de gemiddelde Amerikaan niet makkelijk als je eigen 
natie zoveel vijanden heeft gemaakt. Daardoor kan de openbare veiligheid zo 
deksels moeilijk gegarandeerd worden. Hetgeen zo duidelijk wordt als het gaat 
om controles op het vliegveld, het bezoeken van een museum of  de politieman 
die zelfs in de bioscoop aanwezig is.
Het werd me duidelijk dat het juist vrijheid is wat de Amerikanen zo na aan het 
hart ligt toen ik voor het Taft-monument stond (Taft was Amerika’s 27e presi-
dent). Daarop stond geschreven: ‘Amerikanen zijn niet zozeer netjes maar ze zijn 
vrij’. Zou dit in steeds sterker mate ook voor Europeanen gelden!?
Anderzijds blijken Amerikanen ook gewoon mensen te zijn, mensen van spier 
en huíd en haar, en gaat het leven ook weer niet zo heel anders dan hier.
Wel bekroop mij een zeer onprettig gevoel toen we de stad verlieten en de bin-
nenlanden ingingen. Buiten de stad doet Amerika ook ouderwets aan, weinig 
ontwikkeld en vrij benauwend, naar mijn beleving. Ik denk dat dat ook voor een 
groot deel bepaald waarom het land is zoals het is.

Er wordt door menig Nederlander geregeld wat laatdunkend gedaan over 
sociale vaardigheden van Amerikanen. Dat zou nogal gespeeld geïnteresseerd 
zijn. Hoewel u door de regels van deze tekst zou kunnen lezen dat ook ik enige 
Amerika-kritiek bezit, vind ik persoonlijk dat ze het nog zo slecht niet doen. 
Wanneer ik de bus instapte, een museum binnenging of  ging afrekenen bij de 
supermarkt of  kledingwinkel, werd ik altijd bevraagd over hoe het die dag met 
me ging. 
Ook durf  ik het te betwijfelen of  het wel altijd van een gespeelde interesse getuigt. 
Vooral door die ene keer toen een suppoost me openhartig vertelde dat het 
niet zo goed met hem ging. Wellicht kunnen wij daar als 
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Lunchconcerten 
in De Duif

Concertprogramma 
winter/voorjaar ’11-’12

11 december
● Kerstconcert
   Aad Hoc en Corde Vocali 
29 januari 
● Patrick Hopper en 
 Johan Hollebeek
 orgel en trompet 
12 februari 
● Duo Rinacente 
 viool en piano
11 maart 
● Inger van Vliet 
 piano
13 mei 
● Tania Sikelianou 
 duo piano en fluit
10 juni 
● Bram Buitenkant 
 piano

Voor het totale concertaanbod in 
De Duif zie de aankondiging op 
www.stadsherstel.nl > Cultuuragenda

Lees verder op pagina 2  u

Uitnodigend
In navolging van Jan Andreae die voor 
de primeur zorgde, versturen de meeste 
voorgangers tegenwoordig binnen hun 
netwerk een kleurige uitnodiging voor 
de viering waarin ze zelf voorgaan. Ook 
zo’n uitnodiging ontvangen? Stuur een 
mailtje naar deduif@xs4all.nl. 
Op de Duifsite, op de wekelijkse bijdrage-
pagina’s van de voorgangers, vind je alle 
exemplaren. Klik op de banner... ● FV
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Verjaardagen
 14 nov Niek Post
 19 nov Ans Visser
 23 nov Ton Visser
 24 nov Erik Tit
 26 nov Irina Antonova
   3 dec Cor Henneman
   8 dec Sophie van Els
   Catrinus Mak
 13 dec Hans Gildemacher
 14 dec Reinier ter Hart
   Jelte Moerkamp
   Huub Schansman
   Yvonne van der Velden

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, Hans Ernens en Dorien 
Gransjean-Eldering. 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 
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 - maandcollecte
2011 - Zuid-Afrikaanse Organisatie Karos 
en Kambro zet zich in om kinderen en jong 
volwassenen te  leren omgaan met hun 
problemen, door middel van workshops, 
theater en muziek. 
2010 - Stichting Adopteer een vroed-vrouw, 
terugdringen van de moedersterfte. 

18 Jaar
Het is rumoerig in mijn straatje. Een groepje brugklassers, door een ordeloos 
rijtje bijeengehouden, schuifelt lawaaiig ergens heen. Achteraan loopt een zwarte 
jongen. In mijn hand houd ik een krantenknipsel over AMA’s van 18 jaar. Ze 
moeten het land uit, omdat ze 18 jaar zijn geworden.
AMA, de afkorting staat voor ‘Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker’. 

Deze jonge mensen hebben een niet al te plezierig verleden achter hun jonge 
ruggen: gevlucht of  met een vluchtelingenstroom meegevoerd, ouders verloren, 
verweesd en kwetsbaar, komen zij in een land dat niet door geweld uiteen is 
gescheurd. Ligt hier een betere toekomst voor hen? Voor de meesten is het een 
asielzoekerscentrum, voor de gelukkigen is er een pleeggezin. 

Terwijl ik naar buiten kijk naar het voortkruipende groepje scholieren, besef  ik 
dat zij niet met zo’n beladen verleden opgezadeld zijn. Zij kunnen rustig aan de 
puberfase beginnen, de meester pesten, hun huiswerk vergeten, en om zakgeld 
bietsen. Het vreemdelingetje moet een taal leren, de blanke omgeving aanstaren 
en verdragen dat nieuwsgierige blikken hem volgen.

Ze mogen ook naar school, hebben ook een juf, doen hun best, leren graag, 
krijgen vriendjes en vriendinnetjes, worden geleidelijk aan zorgeloos ouder, want 
voelen zich meer en meer thuis en vergeten bang te worden voor schietgrage 
rebellen.
Ik hoor opeens wat lawaai op straat en zie hoe één van de voorste schoolkin-
deren een fiets omgooit. Ik hoor het gelach. De kinderen lopen door. Ach ja, 
er valt wel eens meer een fiets op straat. Wat zullen ze. Ze moeten naar school. 
Leren. Om misschien door te studeren. Ze worden zorgeloos ouder.

AMA’s kunnen niet zorgeloos ouder worden. Als ze 18 worden, moeten ze 
ons land uit. Het zijn ongewenste vreemdelingen geworden op die leeftijd. 
Ze moeten terug naar hun oude cultuur. Opnieuw beginnen. Als ze de kans 
tenminste krijgen. Ze voelen dat een westers maatschappelijk probleem op hun 
jonge schouders wordt afgewenteld. 

Achttien jaar worden is geen reden tot een feestje. Angst en vervreemding is 
hun perspectief! 
Heel de joelende kinderrij loopt langs de fiets. Ze zien hem niet eens liggen. Die 
fiets is immers niet van hen. De enige die zonder aarzelen naar de fiets stapt en 
hem voorzichtig op zijn standaard zet, is dat zwarte jongetje. 
De troep kinderen loopt door, en hij moet even hollen om zich bij zijn klasge-
noten aan te sluiten. 
“Hij wél”, denk ik.
“Hij ziet het wel en doet er wat aan”, denk ik een beetje onthutst, want tegelijk 
weet ik: hij wordt ook achttien jaar!
● Harris

Nederlanders iets van leren, om wat toegan-
kelijker te zijn naar de mensen op straat en de mensen in winkels en dergelijke. 
Het was ook het eerste wat me opviel bij terugkomst op Schiphol. Ik weet niet 
direct welk woord ik er het best van toepassing op vind, maar het heeft iets on-
behouwens en onfatsoenlijks. Sommige mensen zullen het direct noemen, dat is 
zeer zeker een kwaliteit van onze landgenoten, maar wellicht getuigt het ook van 
weinig tact of  kun je het zelfs ronduit lomp noemen.

U merkt wel hoe verfrissend het kan zijn om enige tijd in een andere hoek van de 
wereld je tijd door te brengen, om hier dan vervolgens op te kunnen reflecteren 
doordat je gevraagd wordt er een stukje over te schrijven voor het HGL. 
Waarvoor dank!
● Sem van de Pol
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�

Bedankje
Lieve mensen,   
Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor de mooie dienst die jullie vanochtend, 
4 november verzorgd hebben in de Amstelkerk. Ik heb genoten van het gezang, 
de muziek én de woorden. 
Het was een warme plek, waar ik me welkom voelde.
Ik wens jullie alle goeds en nogmaals dankjulliewel!
Met hartelijke groet,
● Isabelle Schmeets

Kindervieringen in De Duif
Bij najaar denken we meestal aan regen, 
storm en guur weer. Maar najaar bete-
kent ook zon, prachtige herfstkleuren 
én... leuke kindervieringen in De Duif! 
Laat je papa/mama/opa/oma/oom/tan-
te daarom de volgende data in hun 
agenda’s noteren: zondag 4 december 
en zaterdag 24 december.
 
 Zondag 4 december kun je wéér 
langskomen. Wij vonden het vorig jaar 
zo gezellig om met jullie Sinterklaas te 
vieren, dat wilden we dit jaar maar weer 
doen. De Bisschop van Myra (want zo 
heet Sinterklaas eigenlijk) stuurde ons 
vorig jaar nog een leuk bedankbriefje, 
omdat hij het óók zo gezellig had gevon-
den. Dus misschien... Marina Slot was 
vorig jaar zó vereerd door dit hoge be-
zoek, dit jaar heeft ze zich meteen weer 
aangemeld om de viering te verzorgen!
Let op: graag weten wij vooraf hoeveel 
kinderen de Sint komen begroeten. 
Dus laat uiterlijk vrijdag 3 december 
even weten of je komt!
 Zaterdag 24 december wordt 
traditioneel weer een Kinderkerstviering 
georganiseerd in De Duif. De mooiste en 
grootste kinderviering van het jaar! Vorig 
jaar wisten ruim 200 kinderen en 
evenzoveel ouders/begeleiders De 
Duif te vinden. Francine Plaisier van de 
Verhalenfabriek vertelt ons weer aan de 
hand van mooie platen het kerstverhaal. 
Verweven in het verhaal zingen wij  
kerstliederen. Wie dan nog niet in 
kerststemming is... 
De viering begint om 17.30 uur, de kerk 
is open vanaf 17.15 uur. Na afloop is er 
chocolademelk, limonade en kerstbrood.
 Het wordt weer een prachtig najaar!
● Marian van der Meer 
coördinator Kindernevendienst De Duif

Sint Maarten kinderviering
Zondag 6 november - Na de inleiding 
door Helma vertelt Bert van der Meer, 
gestoken in het kostuum van een 
Romeinse legionair, het verhaal van 
Sint Maarten aan het vol aandacht 
luisterende groepje kinderen. Na Berts 
uitleg gingen de kinderen naar hun 
eigen ruimte waar het thema “Durven 
delen” met hen werd uitgewerkt. 
Resultaat waren ideeën over hoé je 
kunt delen, door de kinderen op briefjes 
geschreven en tijdens het delen van 
brood en wijn aan de volwassenen 
overhandigd. ● FV

Platform over het eigen maken van erfgoed in de stad

Hacking Heritage, a joint venture 
De Duif. maandag 7 november – Stadsherstel belegt bijeenkomsten onder de no-
emer ‘Hacking Heritage’ over het hoe en waarom mensen zich plekken in de stad 
‘eigen’ maken. Een maatschappelijk verschijnsel dat een positieve invloed heeft 
op de  leefbaarheid van de stad en de sociale cohesie. Door ervaring en kennis 
te delen kan zo een nieuw netwerk ontstaan voor toekomstgerichte invullingen 
van het erfgoed in de stad.
Hacking Heritage komt voort uit het internationale forum Urban Heritage Inc.  
(www.any.nu/page/15230/en). Tijdens het Hacking Heritage Designlab In april 
2011 gaven verschillende teams van studenten en young professionals hun 
toekomstvisie op het hergebruik van drie grootschalige leegstaande panden in 
Amsterdam. De bijeenkomst vandaag in De Duif  is daarop een vervolg. Stads-
herstel verwacht zijn initiatief  eens in de drie á vier maanden te organiseren.
 “De stad heeft behoefte aan rafelranden, aan plekken waar nog geen plannen 
voor zijn. Dit schept ruimte voor creativiteit en nieuwe oplossingen. Met Hack-
ing Heritage wil Stadsherstel deze creativiteit samenbrengen en een platform 
bieden om verschillende groepen en sectoren samen te brengen: gebruikers, 
bewoners, lokale overheid, vastgoedontwikkelaars, de erfgoed- en cultuursec-
tor, social media, studenten en geestverwanten.” aldus de tekst uit de flyer. Paul 
Morel van Stadsherstel beet het spits af  met het onderdeel De Duif - koor en 
kerkgemeenschap als stuwende kracht voor behoud van het kerkgebouw. In een 
levendig betoog belichtte Paul de essentiële rol van het koor en parochianen en 
de succesfactoren voor hun zelfgekozen missie: binding met het gebouw, de wijk 
en de mensen die deze bevolken. Bijzonder aspect: de vrijwillige medewerking 
door alle betrokkenen. Pauls presentatie bleek de opmaat voor de volgende 
bijdragen. De succesfactoren die voor De Duifgemeenschap golden - en nog 
steeds gelden - blijken ook voor andere groepen bouwstenen voor succes. 
Overige programma onderdelen waren:  Fat Form, over hun kunstproject in het 
leegstaande Kraaiennest in Amsterdam-ZO, Parkour & Freerunning, over efficiënt 
en vrij bewegen door de stedelijke omgeving.  De bijeenkomst werd afgesloten 
met het onderdeel Cityscape Gallery, de stad als kunstwerk, een bijdrage van archi-
tect Bastiaan Gribling.
● Fred Vos

Vergadering van Aangeslotenen
Op zondag 18 december is er weer een Vergadering van Aangeslotenen (VA). 
Deze vergadering begint om 12.00 uur op ’t Hemeltje. Het belangrijkste agenda-
punt is het versieren van de kerk voor kerstmis. Ook dit jaar zijn er weer veel 
handen nodig om de kerststal neer te zetten en de kerk feestelijk aan te kleden. 
De datum van het versieren is op dit moment nog niet bekend. Het bestuur en 
Stadsherstel hebben hier nog contact over. 
Natuurlijk zijn er ook op kerstavond Duiven nodig die willen helpen. Bijvoor-
beeld met drinken uitdelen bij de kinderkerstviering of  collecteren tijdens de 
kerstnachtviering. Hopelijk zijn er tijdens de VA veel Duiven die zich opgeven. 
Kun je niet bij de VA zijn en wil je wel graag helpen? Neem dan even contact op 
met Hortense Ghijs.
Namens het bestuur,
● Dorien Gransjean-Eldering



De kracht van liefde 
Advent en Kerst 2011 
Oecumenische Basisgemeente  
De Duif Amsterdam 
In onze prachtige kerk De Duif aan de Prinsengracht maken wij ons 
op voor een traditioneel indrukwekkende Kerstnachtviering met 
een inspirerende overweging. De muziek spettert de kerk uit: het 
Duifkoor zal u trakteren op de mooiste liederen! Zingt u mee?  

Ook voor de adventsperiode,  de 4iweken voorafgaand aan de 
Kerstnachtviering, kozen we aansprekende thema’s om in de sfeer 
van Kerst te komen.   

U bent van harte welkom in al onze vieringen - met als hoogtepunt 
onze Kerstnachtviering - ongeacht wie u bent, waarin u wel of 
niet gelooft - om samen te zijn, samen te zingen en de verbinding 
te leggen naar God, op de manier die bij u past. De sfeer is 
ontspannen, u zult zich zeker thuis voelen.  

µ Voor actuele informatie kijk op www.deduif.nu 
Aanvang vieringen op zondag: 10:30 uur. Kerk open: 9:45 uur 
 
Over de voorgangers in Adventtijd en Kerstnacht 

Diana Vernooij 
Veranderingsprocessen begeleiden opdat mensen en orga-
nisaties tot bloei komen, als manager bij de Maatschappe-
lijke Opvang. Is filosoof, boeddhist en christen en schrijft. 
 

Marina Slot 
Hoofd Wonen bij Woningcorporatie ZVH in Zaandam, na een 
carrière in de top van de politie, als leidinggevende bij 
openbaar vervoer en in de trainingswereld. 

Catrinus Mak 
Socioloog, bedrijfskundige en alternatief therapeut. Werkt  
als wijkcoördinator bij stadsdeel Amsterdam Nieuw west; 
brengt nieuw leven in verloederde wijk. Gefascineerd door 
wat voor de Eeuwige mogelijk is en de kracht van de Geest. 
Bert van der Meer  
Manager corporate consolidatie en rapportage bij Stork 
Technical Services. Structureert financiële rapportageproces-
sen. Is econoom, echtgenoot, vader en zanger. Vindt inspira-
tie in kinderen, muziek, sport en natuur. 

Helma Schenkeveld  
Waarde creëren voor de stad Amsterdam, dat is haar doel 
als financieel strategisch adviseur en hiervoor als manager 
van de gemeente Amsterdam. 

Jan Andreae  
Veranderkundige en autoriteit op het gebied van het ver-
binden van persoonlijk en maatschappelijk leiderschap. 
Werkt nationaal en internationaal met empowerment, 
leiderschap, veranderstrategieën en conflicthantering.  

 
De Duif: voor en door 
bevlogen mensen 

De Duif is een geloofsgemeenschap die haar 
inspiratie primair put uit de bijbel en de 
christelijke tradities, maar zich ook laat raken 
en verrassen door andere tradities en wijsheids-
literatuur. Dat levert nieuwe zienswijzen op en 
een verrijking van je inzicht.  
De Duif is in haar vieringen steeds op zoek naar 

vernieuwing van liturgie; in gezongen en gesproken geloofstaal, 
door thema’s, en in het samen breken en delen van brood en wijn.  
De Duif biedt je dit graag aan; daarom is iedereen welkom, jong 
en oud, ongeacht je achtergrond en wie of wat je ook bent. 
 

De Duif: voor en door bevlogen mensen  
Prinsengracht 756 Amsterdam, to. het Amstelveld,  
nabij Utrechtsestraat - www.deduif.nu  

De kracht van liefde 
 

In het afgelopen jaar 2011 zijn er in 
de wereld verschrikkelijke dingen 
gebeurd: de moordpartij op Utoya in 
Noorwegen, de burgeroorlog in Syrië, 
de Eurocrisis en ga zo maar door.  
Hoe reageren wij? Voelen we ons geroepen om toch 
vooral onze eigen veiligheid te verdedigen, en alle 
kwaad buiten ons te plaatsen en te bestrijden. Of dagen 
deze gebeurtenissen ons uit ons hart te openen en de 
liefde tegenover terreur en geweld te zetten?  
Wij gaan voor de kracht van liefde. Wij willen antwoord 
geven. Wij zijn de mensen die contact maken, die het 
lef hebben te strijden, die bang durven te zijn en die 
aanraken en helen. 

 
.27 nov. 1e Advent. Voorganger: Diana Vernooij  
Wij zijn de mensen die contact maken,  
naar de pijn toe gaan 
De kracht van liefde is niet bang voor pijn. Als we naar de pijn 
toegaan, als we de pijn van anderen en onze eigen pijn in de ogen 
zien, wordt compassie geboren. 

. 4 dec. 2e Advent . Voorganger: Marina Slot (Amstelkerk)* 
Wij zijn de mensen die ‘t lef hebben te strijden 
Als je de liefde omarmt, durf je ook ervoor te vechten. Je durft 
grenzen te stellen aan honger en armoe, aan geweld en verraad. 
En dat doe je met heel je hart.  
Ook ontvangt Marina Sinterklaas, die meegaat naar de 
kindernevendienst. 

.11 dec. 3e Advent. Voorganger: Catrinus Mak 
Wij zijn de mensen die angstig durven zijn 
We nodigen je uit je angst te onderzoeken als gezond signaal, als 
bron van wijsheid of als een deksel boven op een diep verlangen. 

.18 dec. 4e Advent. Voorganger: Bert van der Meer 
Wij zijn de mensen die aanraken en helen  
Raak me aan en ik zeg je wie ik ben. Raak me aan en ik vertel je 
waar ik heen ga, mijn dromen en mijn wanen. Raak me aan en ik 
beken je mijn geheimen. Raak me aan en ik ga met je mee.  
Raak me aan. 
 

.24 dec. 17:30 uur Kinderkerst. Kerk open om 17:15 uur 
Bert en Marian van der Meer  
en Francine Plaisier, Juf van Verhalen 
Samen vieren we Kerst 
Samen beleven we het Kerstverhaal met aansprekende beelden en 
uitnodigende liedjes voor kinderen van alle leeftijden. 
 

.24 dec. 24:00 uur Kerstnacht. Kerk open om 23:15 uur 
Voorgangers: Jan Andreae, Marina Slot  
en Helma Schenkeveld 
Wij gaan voor de kracht van liefde  
Wij willen met liefde en lef antwoord geven op het kwaad en de 
pijn die we tegen komen. De kracht van zachtheid zetten we 
tegenover de macht van angst. Het vuur van liefde verlicht de 
duisternis. 
 

.25 december en 1 januari.  
Om 10:30 uur geen viering. 

.Meewerken aan de voorbereidingen                                             . 
De liturgische voorbereidingen van Advent starten op 
maandagavond 14 november om 20.00 uur. Iedereen die mee wil 
voorbereiden is welkom in de Utrechtsedwarsstraat 7. 
 
* Amstelveld, t/o De Duif 

De Duif: voor en door bevlogen mensen  
Prinsengracht 756 Amsterdam, to. het Amstelveld,  
nabij Utrechtsestraat - www.deduif.nu  


