
Alle vieringen zullen in De Duif en via Zoom worden gehouden. 
De Zoomcode voor elke viering is: https://us02web.zoom.us/j/87957577758 

                                     

   

Naar een nieuwe horizon
Advent 2021 – De Duif 

 
We sluiten een jaar af van verwarring en ongemak. We vieren met Kerst de komst van nieuw leven, nieuwe 
inzichten en dimensies. De Adventtijd is een tijd van oefening: oefeningen in aanvaarden wat is en 
opnieuw beginnen, oefeningen in verlangen en mildheid, en vooral ook oefenen in ontvankelijkheid. Vier 
het leven, altijd gereed voor wat komen gaat. Nieuwe tijden breken aan, een nieuwe horizon ligt voor ons 
open.  

 

 
 

 
 
28 november 10:30 - Helma Schenkeveld - 
Een oefening in ontroeren 
Verlangen naar ontroering, spelen met ontroering. 
Actief en bewust oefenen, om te dansen, te zingen, te 
wandelen of te schilderen, om zo ruimte te maken voor 
die Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat me ontroert. 

 
5 december 10:30 - Diana Vernooij - 
Een oefening in mildheid 
Oordelen gaat zo snel en is zo makkelijk. Mildheid 
oefenen helpt om voorbij onze beperkte blik te 
komen, en te zien wat nog niet zichtbaar voor ons 
was.  
 
12 december 10:30 - Jan Meijer - 
Een oefening in ontvankelijkheid 
De naderende kerst is een mystiek begin van ons 
gezamenlijke geloofsbeleven. Steeds opnieuw 
stellen we ons voor elkaar open. Geloven is een 
permanente oefening in ontvankelijkheid voor 
geloof, hoop en liefde. 
 
 
 

 
 
19 december 10:30 - Hans Ernens - 
Een oefening in luisteren 
“Wanneer je praat, herhaal je wat je al weet. 
Wanneer je luistert, leer je iets nieuws" zei de Dalai 
Lama. Het is goed over God te praten, maar als je 
Hem beter wilt begrijpen, is luisteren nog veel 
belangrijker. 
 
25 december 10:30 Kerstviering 
- Marc van de Giessen en Diana Vernooij - 
Naar een nieuwe horizon 
Nieuwe tijden breken aan. De horizon van de 
inclusieve samenleving vraagt een zoektocht om 
onze levensstijl aan te passen, ons ongemak te 
accepteren en nieuw gedrag in te oefenen. Het 
brengt ons samen: een nieuwe horizon. 

 

Naar een nieuwe horizon


