
Deze vieringen worden gehouden in De Duif en via Zoom. 
Adres: Prinsengracht 576, Amsterdam 

De Zoomcode is: https://us02web.zoom.us/j/86488212052 
                                 

   

E e n  o n v o l t o o i d  v e r h a a l
40 dagentijd en Pasen 2023 – De Duif 

 
In dit jubeljaar van de Duif (het 50e jaar van zelfstandig kerk zijn) vieren we  
het Onvoltooid verhaal. Het Paasverhaal is het verhaal van radicaal loslaten om opnieuw te 
beginnen. Hoe vaak staren we ons niet blind op iets waar we aan vasthouden?  
We kunnen sterven aan onze vanzelfsprekendheden, ze loslaten, de oncomfortabele plek van niet 
weten innemen – om echt ruimte te maken voor iets nieuws. Ben je bereid offers te brengen, op te 
geven waar je houvast aan hebt, een ruimte van nog-niet-weten in te stappen?  
 
 
 

26 februari 10:30 – Jan Meijer –Vast en beter  
Bezinning, vasten door te minderen. Onderweg naar 
beter: vast en beter. Welke opdracht neem jij mee? 
 
5 maart   10:30 – Diana Vernooij - Tussentijd 
Je bent bereid afstand te doen van wat je dacht dat je 
houvasten waren. Je weet het niet – je bevindt je in een 
tussentijd van rouw en verlangen.  
 
12 maart 10:30 – Noud-Lodewijk van Poppel –  
Neem nou toch het lijden op je! 
Jezus Christus zou het lijden van de wereld op zich 
nemen en ons verlossen van de zonde. Hoe vertalen we 
dit? Hoezo, het lijden op je nemen en dan verlost 
worden? 

19 maart 10:30- Maranca Schenkeveld – Hoop en geloof 
Geloof je in het oude, waardoor loslaten zo moeilijk is? 
Geloof je in verbetering, soms tegen beter weten in? Of 
geloof je in iets nieuws, al heeft zich dat nog niet 
geopenbaard? 
 
26 maart 10:30– Natasja Bakker –Nieuwe levensadem 
Als je alles hebt losgelaten en vrede hebt gevonden in 
het "niets" komen nieuwe dingen als vanzelf op je pad. 
Kijk er naar vol verwondering en voel nieuwe energie 
stromen. 
 
 
 
 

2 april 10:30 – Hans Ernens – Dan zal ik leven 
De ochtendmist trekt op; mijn ogen kunnen het licht 
verdragen. Ik loop en struikel niet. Ik spreek en versta 
mijzelf. Dan zal ik leven.  
 
6 april 18:00 – Witte Donderdag -Jan Meijer en 
Natasja Bakker – Seidermaal, gezamenlijk avondmaal 
via zoom van in huiskamers aanwezige groepjes. 
Aanmelden via info@deduif.net 
 
7 april 19:00 – Goede Vrijdag – Diana Vernooij 
Stiltewandeling  
We lopen de adventsweg door de stad: van afstand doen 
van houvasten, door rouw en de tussentijd naar de 
eerste tekenen van een nieuw begin. We stoppen op 
plekken voor een kleine overdenking. Vertrekpunt 
buiten bij De Duif. Info bij vernooijdiana@gmail.com  
 
9 april 10:30 – Bert van der Meer –  
Een onvoltooid verhaal 
Deze tijd vraagt van ons dat we niet polariseren en 
uiteendrijven. We zijn samen op weg naar onze 
toekomst. We kunnen niemand missen, ieder levert zijn 
bijdrage. Doe je mee? 
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