
De onstuitbare 
kracht van het goede
Themaserie in de 40 dagen voor Pasen
Het is tijd voor verstilling en bezinning. We maken ons los 
uit de activiteiten van ons leven. We keren terug naar de 
kernwaarden van ons bestaan en laten het teveel en het 
overbodige gaan. We maken ruimte voor nieuwe dingen 
– maar niet te snel! Verstilling, tussentijd, vraagt erom 
dat de leegte verdragen wordt, om echt ruimte te maken 
om een nieuw mens te worden.
Iedere zondag om 10.30 uur in de Duif

Over de voorgangers in de 40 dagentijd en Pasen
Catrinus Mak
Socioloog, bedrijfskundige en alternatief therapeut. Werkt  
als wijkcoördinator; brengt nieuw leven in verloederde wijk. 
Gefascineerd door de kracht van de Geest.

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

Diana Vernooij
Faciliteert en begeleidt veranderingsprocessen opdat
mensen en organisaties tot bloei komen. Nu als manager bij de 
Maatschappelijke Opvang.

Bert van der Meer 
Helpt bedrijven rapportages doelmatig tot stand te brengen. 
Is vader, echtgenoot, zanger en econoom.  Vindt inspiratie in 
kinderen, muziek en hardlopen.

Henk Kemper
Interim-manager en mediator in het onderwijs. Bouwt
ontspoorde situaties weer om, zet mensen in hun kracht
en zoekt naar alle talenten. Leidt tot een werkklimaat waar
mensen geloven in zichzelf en de ander. 

Marc van de Giessen
Zet mensen in hun kracht als interim manager en geestelijk 
verzorger. Helpt mensen om zelfstandig weloverwogen keuzes 
te maken en is zingevingsdeskundige.

Marina Slot
 In between jobs, na Hoofd Wonen bij een woningcorporatie, 
een carrière in de top van de politie, als leidinggevende bij 
openbaar vervoer en in de trainingswereld.  

Hans Ernens 
Geen theologische achtergrond, geen strakke analyticus, wel 
uitgesproken ideeën, meningen, verlangens. Een mensen-
mens, belangstellend naar wat mensen bezield. 

De Duif: voor en door 
bevlogen mensen

De Duif is een geloofsgemeenschap die zijn 
inspiratie primair put uit de bijbel en de 
algemeen christelijke tradities, maar zich ook 
laat raken en verrassen door andere tradities 
en wijsheidsliteratuur. Dat levert nieuwe 
ziens-wijzen op op eigentijdse thema’s en een 
verrijking van je eigen blik. 

In De Duif zijn we in de wekelijkse vieringen steeds op zoek naar 
vernieuwing van liturgie; in prachtig gezongen en gesproken 
geloofstaal, in de symboliek van het samen breken en delen van 
brood en wijn. Door een geest van verbondenheid en oprechte 
betrokkenheid ademt de viering diepgang in het leven. 
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 onstuitbare 
kracht van het goede
Er is iets niet kapot te krijgen 
en dat is het goede. Wij geloven 
dat het leven uiteindelijk 
goedaardig is. 
Welke ellende ons ook overkomt, 
hoe erg de wereld er ook aan toe 
is, altijd weer breekt er een kracht 
door, onstuitbaar. Dat is de kracht 
van het goede en het zachte en het 
liefdevolle. Die kracht zit in ons, zit in anderen en zit in het leven. 
Er is een levenskunst die wij ons allemaal eigen kunnen maken. 
We maken onszelf los uit de tegenpositie, laten ons niet meer 
tegenhouden en stappen voorwaarts in  het goede leven. We 
koesteren ons geloof in het goede. We laten het in ons hart 
ontvlammen, onstuitbaar.

.17 februari .  Bert van der Meer
Een vertrouwd geluid
Een onverwacht vertrouwd geluid brengt je ineens terug: thuis of 
in een dierbare herinnering. Het resoneert met de kracht van het 
goede dat je in je draagt.

.24 februari .  Marc van de Giessen
Vrije mensen kunnen niet gevangen worden 
(+ Vredesvlucht)
Angstig proberen we het leven te beheersen. Gedragscodes tegen 
misstanden, de kerken kooien de Heilige Geest. Om vertrouwen te 
hebben moet je durven vertrouwen op de goedheid van de ander.

.3 maart.   Diana Vernooij
Wat je aandacht geeft groeit
Ieder moment van de dag heb je de keuze voor minachting of voor 
liefde. En iedere keer opnieuw kun je je de levenskunst eigen 
maken om het goede te laten groeien. 

.10 maart.   Hans Ernens
Goede moed
Goede moed laat je openstaan voor de onstuitbare kracht van het 
goede. Het is de basis van je geloof en van alle goeds in jezelf. Dat 
mag je met je medemens delen.

.17 maart.   Jan Andreae
De inherente goedheid van de mensheid
Er is een menswaardige samenleving maakbaar, zoals bij muziek 
moeilijke partituren in vervulling gaan: ‘Jij kunt het volbrengen’. 
Wij hopen tegen alles in en zijn dankbaar voor het goede.

.24 maart  Palmpasen.  Catrinus Mak
Welke naam van de Eeuwige hou je hoog? (+Kinderdienst)
Palmpasen betekent: Jezus die is gezegend omdat hij komt in de 
naam van de Eeuwige. Palmpasen  betekent ook: Palmpasenstok, 
die de kinderen zullen maken in de speciale kinderviering.

. 28 maart  Seideravond  18:30 uur.  Henk Kemper
Welk goed heb je voor een ander? 
Elk mens heeft de mogelijkheid om voor anderen iets te 
betekenen. Zie of hoor jij wat een ander nodig heeft? Wat is jouw 
talent; wat kun jij bieden? Laat je deze avond verrassen!
µ Vanaf zondag 11 februari ligt in de koffiehoek een intekenlijst 

. 29 maart  Goede Vrijdag 19:30 uur.  Marina Slot
Het moet goed fout gaan 
Moet het eerst goed fout gaan? Door de dood van een grensrechter 
komt respect terug op het voetbalveld, na de dood van Jezus van 
Nazareth komt een beweging op gang van liefde en genade.

. 31 maart  Pasen.  Bert van der Meer
De onstuitbare kracht van het goede
Zoals een blad na de winter uitloopt naar het licht en de warmte van 
de zon, zo zijn wij op weg naar nieuw leven, vol geloof in het goede, 
vol energie, onstuitbaar. 

µ Voor actuele informatie kijk op www.deduif.nu
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