
 

Meditatie Durven we vertrouwen te hebben?  

 

 

 

Ds. Rolinka Klein Kranenburg: "Het verhaal van Saulus en Ananias vertelt mij dat je 

maar één iemand nodig hebt die het goede in jou ziet. Die het met jou wagen wil. Die 

zegt: oké, vooruit, ik doe het. Ik vertrouw erop dat ook jij een kind van God bent, zelfs 

al zie ik het even niet." 

Bekijk of lees de meditatie 

 

 

Actueel Christelijk event wil verdeeldheid rond racisme wegnemen  

 

 

https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=958e64863d&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=f3dbfe661f&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=36b69089ea&e=1bc1f3906e


 

Kijk op zaterdag 4 juli vanaf 20.00 uur live mee naar het online event WAKE, met 

sprekers, 'spoken word' en verhalen van jongeren over de impact van racisme op hun 

leven. Ook is er volop live muziek, van o.a. Dwight Dissels, Pjotr, Shock Elias, 

Damascus en Adem Project. Kijk mee via YouTube of de Facebookpagina van Jong 

Protestant. 

Meer over WAKE 

 

 

Kerk wereldwijd Ook in Zambia weer naar de kerk  

 

 

 

Vanaf maart was ook de kerk van Ibex Hill in Zambia opeens leeg... Een groot 

contrast met de drukte van normaal. Maar sinds kort mogen ook daar mensen weer in 

kleine groepjes naar de kerk. Mét mondkapjes op. 

Bekijk de fotoreportage  

 

 

Lied Maak ons uw liefde, God, tot opmaat  

 

https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=c95fa39f1c&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=044b480a58&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=044b480a58&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=87263fc89e&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=926493ae29&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=f0451fc8bc&e=1bc1f3906e


 

 

Elkaar bidden wij toe: volhard in het geloven, 

Verlies uw vreugde niet en kom uw pijn te boven. 

Laat lichten uw gezicht over de duisternis 

waarin de ander in gemis gevangen is. 

 

Ds. Oane Reitsma: "Uit dit lied spreekt: Gods liefde is een opdracht om de nieuwe 

week mee in te kunnen. Wij zijn geroepen om het goede te doen jegens de ander. Hij 

houdt ons daarin vast, tot zijn liefde de hele wereld overwonnen heeft." 

Beluister het lied (+ toelichting) 

 

 

 

De liederen uit Met hart en ziel zijn nu gratis te downloaden! Kies uit meer dan twintig 

eigentijdse uitvoeringen van bekende Liedboek-liederen als 'Geest van hierboven' en 

'Licht dat ons aanstoot in de morgen'.   

 

 

  

https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=6cf5724b76&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=a573f9cf14&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=085de76dd2&e=1bc1f3906e


 
 

  

 

Over Petrus  

 

 

Met deze Petrus-nieuwsbrief ontvangt u wekelijks een portie geloof, hoop en liefde in uw 

inbox. Ga naar petrus.protestantsekerk.nl voor meer meditaties, liederen en inspirerende 

verhalen uit de (wereldwijde) kerk. Vier keer per jaar het magazine Petrus in de bus? 

Neem dan een gratis abonnement.  

 

Abonneer op Petrus Magazine  
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