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Dagthema: Opnieuw geboren 
 
Overweging 24 december – Jan Meijer en Helma Schenkeveld 
 
“…wat je ook bent, wat je ook gedaan hebt en wat de reden ook is en niet onbelangrijk: Van 
welke leeftijd je ook bent. Het is gelukkig geen exclusief recht van kerstavond…” 
 
Lezing uit Lucas 
 
Het groot Duifkoor zingt hier,  
onder leiding van Henk en Irina 
 
Wij komen tezamen, onder 't sterreblinken.  
Een lied moet weerklinken voor Bethlehem  
Christus geboren zingen d'engelenkoren. 
Komt laat mij hem aanbidden (3x) 
die koning. 
 
Joy tot he world 
Joy to the world! The Lord is come 
Let earth receive her King! 
Let every heart prepare Him room 
And heaven and nature sing 
And heaven and nature sing 
And heaven, and heaven and nature sing 
 
Joy to the world! The Savior reigns 
Let men their songs employ 
While fields and floods 
Rocks, hills and plains 
Repeat the sounding joy 
Repeat the sounding joy 
Repeat, repeat the sounding joy 
 
He rules the world with truth and grace 
And makes the nations prove  
And glories of His righteousness 
And wonders of His love 
And wonders of His love 
And wonders, wonders of His love. 
Joy to the world, the Lord is come. 
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Openingsgebed door Natalie         
Eén wens wordt wereldwijd uitgesproken,  
Eén wens uitgesproken in verschillende talen, 
Eén wens rond deze tijd van het jaar. 
Men zou het vaker moeten herhalen, 
meer tot uiting laten komen naar elkaar . 
Eén wens, het bindt de mensen slechts voor even, 
een kort moment is het tastbaar. 
Mijn wens voor dit bijzondere kerstfeest  
en alle dagen van het leven:  
Liefde, vriendschap en begrip voor elkaar. 
 Laat dit kerstfeest een mooi feest worden,  
dankbaar voor Uw licht en liefde  
en verbonden met de mensen om ons heen. 
 
Lied:  The first Noël 
https://youtu.be/0u5UvnKlCTA   
 
Noël, Noël  
Noël, Noël 
The First Noel, the Angels did say 
Was to certain poor shepherds in fields as they lay 
In fields where they lay keeping their sheep 
On a cold winter's night that was so deep 
Noël, Noël, Noël, Noël 
Born is the King of Israel! 
Noël, Noël 
Noël, Noël 
They looked up and saw a star 
Shining in the East beyond them far 
And to the earth it gave great light 
And so it continued both day and night 
Noël,… Noël Noël, Noël, Noël,  
 
Welkom en Inleiding door Helma 
 
Gebed   
Steeds opnieuw wordt het kind geboren 
in de winternacht, in de stal in ons hart. 
Eeuwige, 
Hoe is het mogelijk dat juist het kleine, 
het nietige zoveel licht kan geven, 
zoveel hoop voor alle mensen. 
Dat wij ons naar dit licht blijven richten, 
het kleine eren, het stro niet afdanken 
en zelf een licht durven zijn voor anderen. 
Amen 
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Lied: Licht dat ons aanstoot Leonie Jansen 
https://www.youtube.com/watch?v=hK0OWkavEgQ  
 
Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
Voortijdig licht waarin wij staan 
Koud, één voor één en ongeborgen, 
Licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
Zo zwaar en droevig als wij zijn 
Niet uit elkaars genade vallen 
En doelloos en onvindbaar zijn. 
 
Licht, van mijn stad de stedehouder, 
Aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
Draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
Of ergens al de wereld daagt 
Waar mensen waardig leven mogen 
En elk zijn naam in vrede draagt. 
Alles zal zwichten en verwaaien 
Wat op het licht niet is geijkt. 
 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
En van ons doen geen daad bekijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
Zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
Licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 
 Inleiding op het kerstverhaal uit Lucas door Henk 
Vanavond mag ik het verhaal van de geboorte van Jezus van Nazareth voorlezen. 
Dat is misschien wel het bekendste en mooiste verhaal uit het nieuwe testament; dat deel 
van de bijbel dat aanvangt met de vertellingen over Jezus van Nazareth. 
Elk jaar opnieuw lezen we het geboorteverhaal tegen de achtergrond van een nieuw begin, 
vrede voor de wereld en alle mensen. Oorlogen worden er voor stilgezet en in de harten van 
de mensen wordt plaatsgemaakt voor zachtheid en begrip voor de ander. 
  
Het verhaal van Jezus’ geboorte is de opmaat voor het Grote Verhaal dat zijn leven inhield en 
de boodschap die hij verkondigde, namelijk te zorgen voor een wereld waarin plaats is voor 
iedereen. Een wereld waar iedereen zichzelf mag zijn en de één de ander niet overschaduwt. 
Elk jaar zeggen we opnieuw dat er nog veel, heel veel te doen is. Want de houdbaarheid van 
het kerstverhaal reikt helaas niet verder dan tot begin januari, als iedereen weer overgaat 
tot de orde van de dag. 
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En toch lezen we het verhaal elk jaar opnieuw. Want het is belangrijk om dit verhaal aan 
elkaar te vertellen. Het vormt een bron van inspiratie en bemoediging tegen de verdrukking 
in en tegen de verleidingen die ons soms naar een verkeerde afslag kunnen leiden. 
Het verhaal van Jezus is het verhaal van de gewone mens die eenvoudig het gewoonste doet 
voor zijn naaste. Met het geboorteverhaal van Jezus herinneren we ons keer op keer wat de 
echte waarde in het leven is. Gewoon te doen wat ook goed is voor de ander. Je inzetten voor 
een wereld waar vrede is en medemenselijkheid. 
  
Vanavond lezen we het verhaal dat Lucas opschreef uit De Bijbel In Gewone Taal. 
  
De geboorte van Jezus 
In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt.  
Hij wilde alle inwoners van het Romeinse rijk laten tellen.  
Het was de eerste keer dat dit gebeurde.  
Het was in de tijd dat Quirinius de provincie Syrië bestuurde.  
Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan kwam.  
Daarom gingen alle mensen op reis. 
Ook Jozef moest op reis.  
Hij ging van Nazareth in Galilea naar Bethlehem in Judea.  
Want hij kwam uit de familie van David, en David kwam uit Bethlehem.  
Jozef ging samen met Maria naar Bethlehem.  
Maria zou met Jozef gaan trouwen, en ze was zwanger. 
  
Toen Jozef en Maria in Bethlehem waren, werd het kind geboren.  
Het was Maria’s eerste kind, een jongen.  
Maria wikkelde hem in een doek, en legde hem in een voerbak voor de dieren.  
Want er was voor hen nergens plaats om te slapen. 
  
Die nacht waren er herders in de buurt van Bethlehem.  
Ze pasten buiten op hun schapen. 
Opeens stond er een engel tussen de herders, en het licht van God straalde om hen heen.  
De herders werden bang. Maar de engel zei: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng 
jullie goed nieuws.  
Het hele volk zal daar blij mee zijn.  
Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de Heer.  
Hij is geboren in Bethlehem, de stad van David.  
En zo kunnen jullie hem herkennen: het kind ligt in een voerbak en is in een doek 
gewikkeld.’ 
En plotseling was er bij de engel een hele groep engelen.  
Ze eerden God en zeiden: ‘Alle eer aan God in de hemel.  
En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt.’ 
  
Daarna gingen de engelen terug naar de hemel.  
De herders zeiden tegen elkaar: ‘Kom, we gaan naar Betlehem. Want God heeft ons verteld 
wat er gebeurd is.  
Laten we gaan kijken.’ 
Ze gingen meteen naar Bethlehem.  
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Daar vonden ze Maria en Jozef, en in een voerbak lag het kind. Toen de herders het kind 
zagen, vertelden ze wat de engel over hem gezegd had.  
Iedereen die het hoorde, was verbaasd over het verhaal van de herders. Maria probeerde te 
begrijpen wat het betekende.  
Ze bleef nadenken over wat de herders gezegd hadden. 
De herders gingen terug naar hun schapen.  
Ze eerden God en dankten hem voor alles wat ze gezien en gehoord hadden.  
Want alles was precies zoals de engel gezegd had. 
  
Midden in de winternacht 
https://youtu.be/hR6yxgin_r0  
 
Midden in de winternacht, ging de hemel open. 
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen 
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
 
Vrede was er overal, wilde dieren kwamen 
Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen. 
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
 
Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen, 
Want het aardse paradijs is vannacht gekomen. 
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
 
Inleiding op een onvoorstelbaar bestaan door Helma 
 
Een tweeling in een baarmoeder. We kunnen ons er allemaal wel iets bij voorstellen. 
Dobberend in het vruchtwater, warm en dichtbij elkaar, nauw verbonden met hun moeder, 
via een tastbare navelstreng. Ze voelen en voeden elkaar, zonder woorden. En hun 
verbondenheid is groot. 
De één droomt van een nieuw bestaan na de geboorte.  
De ander kan zich er niets bij voorstellen.  
 
Is er een vergelijking mogelijk met ons, de mensen van de Duif? Wij, die altijd zo nauw met 
elkaar verbonden waren, wanneer we met elkaar waren op zondagochtend in ons prachtige 
gebouw De Duif. Wij, die ons niet konden voorstellen dat er een tijd zou komen, waarin dat 
niet meer mogelijk zou zijn… 
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Kan je ook dromen van een ander leven, waarin je nog meer je hart kan volgen? Zijn er 
mogelijkheden voor een beter bestaan voor velen, en hoe ziet dat er dan uit?  
 
Geloof en ongeloof. Hopen en zeker weten. Gaan staan in licht, of in de schaduw blijven. Hoe 
het ook voor jou is, durf in gesprek te gaan. Probeer te zeggen, hoe jij het voelt en ervaart. 
Zoals de ongeboren tweeling, dobberend in het vruchtwater van hun moeder. 
 
Gesprek van een ongeboren tweeling door Maranca en Natasja 
 
Natasja  
"We zijn aan het veranderen. Wat kan dat betekenen?" 
Maranca  
"Dat betekent, dat we geboren gaan worden." 
Helma  
De twee huiverden en werden bang. Want ze wisten dat met de geboorte het leven in de 
baarmoeder ten einde zou komen. Ze zouden hun vertrouwde kleine wereld moeten 
verlaten. Maar wat is er dan daarna? 
Natasja  
"Geloof jij eigenlijk in een leven ná de geboorte?”. 
Maranca  
“Jazeker, dat is er. Ons leven hier is enkel bedoeld om te groeien en te ontwikkelen zodat we 
ons op het bestaan na de geboorte kunnen voorbereiden en sterk genoeg zullen zijn voor dat 
bestaan.” 
Natasja  
“Nonsens, dat bestaat toch niet. Hoe moet dat er überhaupt uitzien, zo'n leven na de 
geboorte?” 
Maranca  
"Dat weet ik ook niet precies. Maar zeker zal het veel lichter en helderder zijn dan hier. En 
misschien zullen we dan rond kunnen lopen en met de mond eten”. 
Natasja  
“Wat een onzin! Rondlopen, dat gaat toch helemaal niet. En met je mond eten, wat een raar 
idee. We hebben toch de navelstreng die ons voedt. Bovendien gaat rondlopen ook daarom 
al niet, de navelstreng is nu al vaak veel te kort.” 
Maranca  
"Toch, ik weet het zeker dat het kan. Het is allemaal alleen een beetje anders dan hier”. 
Natasja  
“Er is er nog nooit iemand teruggekomen van 'na de geboorte'. Met de geboorte is dit leven 
ten einde. En het leven hier is alleen maar donker en een kwelling. Als de zin van conceptie 
en al ons groeien en ontwikkelen niets anders is dan dat het allemaal eindigt met de 
geboorte, dan is dit bestaan werkelijk absurd” 
Maranca  
“Ook al weet ik niet precies hoe het leven na de geboorte eruit ziet, we zullen dan in ieder 
geval onze moeder zien en ze zal voor ons zorgen.” 
Natasja  
“Moeder? Jij gelooft in een Moeder? Waar is ze dan?” 
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Maranca  
“Nou hier, overal om ons heen. Wij zijn en bestaan in haar en door haar. Zonder haar 
konden we überhaupt niet bestaan.” 
Natasja  
“Quatsch! Van een moeder heb ik nog nooit iets gemerkt of gezien, dus bestaat ze ook niet.” 
Maranca   
“Toch, toch, soms, als we stil zijn, kun je haar voor ons horen zingen. Of voelen hoe ze onze 
wereld streelt”. 
 
Lied Ave Maria  
https://youtu.be/p-fXzZw8YYc   
 
Lezing:   De Ster door Ellen 
Jij schittert, 
in het holst van de nacht. 
Mensen die bijna hopeloos de hemel aftuurden, 
zoekend naar licht voor hun levenspad, 
zien jou. 
Jij schittert voor hen, 
die in deze tijd de zorg voor een ander op zich nemen: 
verzorgsters, verplegers, artsen, leraren, boa’s, vrijwilligers.. 
allen die anderen helpen,  
met ook een groter risico voor hun eigen gezondheid. 
Jij schittert voor hen, die aan het einde van hun krachten zijn. 
Jij wijst de weg aan hen, die zich zorgen maken en angstig zijn, 
maar toch geen genoegen willen nemen, 
met zoals het zo vaak gaat…. 
Jij schittert in het holst van de nacht, 
Jij verlicht het pad van hen, 
die de weg zoeken naar bevrijding, 
van wat hen in het nauw drijft. 
Opdat een nieuwe dag kan doorbreken. 
 
Overweging door Jan 
 
Opnieuw geboren. 
Kerstavond is voor mij een avond van het vooruitzien, van deze avond nu en de avond van de 
herinnering. 
Zoals die van de verre herinnering uit mijn jeugd.                                                                                                                      
De kerstnachtviering, het horen zingen van de traditionele kerstliederen door mijn Moeder 
in het tempo dat toen gewoon was. Langzaam. Ik zie de kerstboom met de echte kaarsjes die 
gelukkig  de boom niet in vlammen deden opgaan omdat we bij het naar de kerk gaan 
vergeten waren de kaarsjes uit te blazen. 
Een herinnering, steeds opnieuw geboren op kerstavond. 
Het is voor mij ook de avond van de herinnering aan de kerstnachtviering in de Duif van tien 
jaar geleden toen we ons na lange tijd weer welkom en thuis voelden in een kerk.  
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Ons geloof werd opnieuw  geboren. 
Kerstavond van zeven jaar geleden is voor mij de herinnering van weer thuiskomen na mijn 
langdurige revalidatie.  
Alles weer geleerd wat een pasgeboren kind in de toekomst ook nog gaat leren.  
Lopen, zwemmen, fietsen, je handen gebruiken, je tanden poetsen, omarmen.  
Mijn vrouw Liesbeth weer over de drempel rijden. Zij zittend op de rollator die ik toen nog 
moest gebruiken. Het opnieuw geboren gevoel van thuis zijn. 
En het is de avond van het het heden. Deze kerstavond. 
Traditioneel de lezingen beginnend met het verhaal over de geboorte van Jezus. 
Een geboorte die al staat in het licht van wat er in zijn leven gaat gebeuren. 
Maar ook in het licht van wat er in de ruim 2000 jaar na zijn overlijden mee gedaan is en wat 
er nog mee gebeuren zal. Ieder jaar opnieuw. Met nieuwe inzichten.  
Door het licht dat ons aanstoot in de morgen,  zoals Leonie Jansen zong ter illustratie van 
dat inzicht, staand in een kerk die anders is en al het licht toelaat. 
Ieder onderdeel van deze viering ervaar ik als een overweging, verbonden opnieuw geboren.  
Als een Noël verbonden aan de herinnering van Nathalie aan de geboorte van een bijzonder 
kind.  
Of zoals Henk bij zijn inleiding over het leven van Jezus Jezus omschreef: Het is het verhaal 
van de gewone mens, die het gewoonste doet voor zijn naaste.  De opdracht voor ons 
allemaal. Heb uw naaste lief. 
En zoals Helma de vraag heeft gesteld: “Kun jij ook dromen over een ander leven, waarin je 
nog meer je hart volgt?”  
Ook in de tweespraak van de tweeling over een leven na de geboorte.  
Wedergeboren Opnieuw. Staan in licht. 
Ze spraken over het geloof in iets of iemand die je niet kan zien. 
Maar waarvan je soms voelt dat jouw wereld er door wordt geraakt zonder een duidelijk 
bewijs naar anderen. Allen voor jezelf een zeker weten.  
Ellen sprak over in het licht staan van de ster die schittert in het holst van de nacht.  
In donkere tijden. 
Een ster om het pad te verlichten om bevrijding te zoeken van wat jou in het nauw drijft.                                         
Opdat een nieuwe dag kan doorbreken.  
Zoals dat vandaag en alle dagen daarna voor iedereen mogelijk is. Het begint met opnieuw 
geboren willen worden en dat begint na je geboorte altijd bij jezelf. 
In Johannes 3 vers 6 zegt Jezus:” Wat geboren is uit een mens is menselijk en wat geboren is 
uit een geest is geestelijk. Dat klinkt bijna Cruyffiaans, maar het brengt het goede nieuws dat 
je geestelijk steeds opnieuw geboren kunt worden. Wie of wat je ook bent, wat je ook gedaan 
hebt en wat de reden ook is en niet onbelangrijk: Van welke leeftijd je ook bent. Het is 
gelukkig geen exclusief recht van kerstavond. 
Opnieuw geboren worden kan op iedere dag van het jaar op het moment dat jij dat wilt.  
Zoals ook staan in licht, je verbinden, dromen waarmaken, veranderen, vrede en de relatie 
in de ontmoeting met de ander die je kent of nog leert kennen. Staan in licht. Opnieuw 
geboren. Op ieder moment. 
Dat moment bereik je niet door er alleen op te blijven hopen.                                                                             
Je bereikt het door wat je maakt, door wat je doet, door wat je bent en door wat je geeft aan 
jezelf en de ander. 
Door in het licht te gaan staan. Opnieuw geboren. Onstuitbaar en vrij.                    
Moge dat zo zijn. 
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Pianomuziek door Irina 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in het grotere geheel, 
in de Bron van Zijn, 
die wij ook wel God noemen. 
Ik geloof dat ik God ontmoet, 
in alles dat me ontroert, 
en in een ieder, die ik in de ogen kijk. 
Ik geloof in Jezus van Nazareth, 
die een voorbeeld is voor velen, 
door de eeuwen heen. 
Ik geloof in de kracht van gemeenschap van mensen, 
die samen op zoek zijn,  
naar waarachtig leven. 
Ik geloof in Licht en Liefde, 
die mensen en dieren en sterren verbinden, 
tot een schitterend geheel. 
Amen 
 
Voorbeden door Corrie, Yvonne, Nettie en Catrinus   
 
Lied: Eer zij God in deze dagen  
https://youtu.be/ADsARRu8CcA   
 
Eer zij God in deze dagen, 
eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
 
Eer zij God die onze Vader 
en die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde, 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
 
Lam van God, Gij hebt gedragen, 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen, 
peis en vreê kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
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Het Aramese Onze Vader 
Aramees was de taal die Jezus sprak. God, als bron van alle zijn, is bij dit Aramese Jezus 
gebed of het Aramese Onze Vader niet in de hemel, zoals in het kerkelijke ‘Onze Vader’, maar 
in het hart van ieder mens. Dit is het kenmerk bij uitstek van het  gnostische christendom, 
dat zich in de eerste eeuwen na Christus richtte op het verwerven van het inzicht in de 
oorsprong, de huidige situatie en de bestemming van de mens.  
De Aramese aanhef ‘Abwoon’ kan ook vertaald worden als “Geliefde’.  
 
Onze vader    de Armeense versie 
Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert: 
Ik geef u een naam opdat ik U een plaats kan geven 
in mijn leven. 
Bundel Uw licht in mij. Maak het nuttig. 
Vestig Uw rijk van eenheid nu. 
Uw enige verlangen handelt dan samen met de onze. 
Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. 
Maak los de koorden van fouten, die ons vastbinden aan het verleden,  
zoals wij ook anderen hun misstappen vergeven. 
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden,  
want uit U wordt de al werkzame wil geboren. 
De levende kracht om te handelen, het lied dat alles verfraait  
en dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. Amen 
 
Dankwoord  
 
We sluiten straks af met een slotlied, de zegenbede, met een hart vol van dankbaarheid naar 
iedereen die het mogelijk maakt dat we deze vieringen kunnen en mogen houden.  
Of dat nu op voor of achter de schermen is. Of dat het is  door er gewoon bij te zijn en bij te 
willen horen.  
Dankbaarheid ook naar iedereen die een geldelijke bijdrage wil leveren aan het kunnen 
bestaan van onze gemeenschap, die juist in deze tijd opnieuw geboren wordt.  
Zoals je zelf opnieuw geboren kunt worden door te blijven zoeken naar je plek in deze 
wereld. Dat is het thema van de viering van komende zondag, waarin Marc voorgaat. 
Zoeken naar je plek in deze wereld met de vleugels om op eigen kracht te vliegen zoals nu 
bij iedereen thuis voluit kan worden meegezongen in ons slotlied. 
 
Slotlied: Die ons droeg op adelaarsvleugels  
 
Die mij droeg op adelaarsvleugels, 
die mij hebt geworpen in de ruimte. 
En als ik krijsend viel,  
mij ondervangen met uw wieken  
en weer opgegooid 
totdat ik vliegen kon 
op eigen kracht. 
 



 

 
   pag. 11 

  
 © Oecumenische basisgemeente De Duif, Amsterdam – www.deduif.net - info@deduif.net 

Deze tekst is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, zoals voor studiedoeleinden.  
Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van deze tekst zonder  

voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker is verboden.  
 

 

 
Zegenbede 
Moge jouw leven anderen tot zegen zijn: 
door je ogen die met mildheid kijken, 
met handen die open zijn en willen opbouwen, 
door te luisteren tot in het zwijgen, 
met woorden die oprecht zijn 
en dat je in het licht durft te staan   
om opnieuw geboren te worden. 
Tot zegen van jezelf en de ander 
Amen                                                                                 
 
 
 

 
 

Een liefdevolle kerst gewenst 
 

 
 
 
 
 

 
Viering 
De opnamen van alle vieringen kun je vinden op onze website www.deduif.net bij de 
overwegingen. 
Zondag 27 december gaat Marc van de Giessen om 10:30 uur voor, in een onlineviering, met 
het thema: ’Je plek in deze wereld’  

 
Donaties 
Wij vragen om je bijdrage over te maken aan De Duif. We hebben geen inkomsten meer van 
collectes en de kosten van de huur van De Duif gaan gewoon door. Dus ondersteun onze Duif, 
maak je gulle bijdrage over. Draag bij wat je kunt missen. Mocht je dat willen doen, dan kun je 
hier vinden hoe. Je kunt ook een bedrag overboeken naar ons bankrekeningnummer:  
NL20 RABO 0173 6297 92 ovv Stichting De Duif . 
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