
 

Meditatie Als wegen scheiden...  

 

 

 

Ds. Marleen Blootens: "Ik heb erover getwijfeld of ik dominee wilde worden. Met het 

christelijk gelóóf wilde ik het wel wagen. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat mij een 

leven lang blijft boeien. Maar met de kérk? Ik wist het niet zeker. De kerk is tenslotte 

niet alleen maar een vindplaats van hoop, geloof en liefde. Het is óók een vindplaats 

van kruispunten en conflicten..." 

Bekijk of lees de meditatie  

 

 

Jong in de kerk Een rijke oogst in Dronten  
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Met de handen in de aarde, dat brengt jong en oud bij elkaar in Dronten. De 

protestantse gemeente heeft een volkstuin waar gemeenteleden samen werken. 

“Geloven is ook dóén. Samen dingen uitproberen en zien hoe het uitpakt, samen iets 

ervaren van God.” 

Lees verder 

 

 

Wereldvluchtelingendag Honderden taarten als hart onder de riem  

 

 

 

De opleiding, het werk en/of de inburgering van veel statushouders en vluchtelingen 

is door de coronacrisis stil komen te liggen. Om hen een hart onder de riem te steken, 

organiseerden verschillende protestantse gemeenten op Wereldvluchtelingendag de 

actie 'Deel je cake'. Het leidde tot ontroerende reacties. 

Lees verder 

 

 

Lied Wij zagen hoe het spoor van God  
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Komt Hij terug op onze weg, 

keert Hij verharde harten? 

Wanneer komt Hij met licht en lef, 

zaaigoed in onze handen? 

 

Ds. Oane Reitsma: "Dit lied vertelt ons dat God door de wereld wandelt, en dat zijn 

wandeling een spoor van heil door de wereld trekt. In iedere stap ontstaat er leven, 

licht, feest, harten gaan open en water gaat stromen." 

Beluister het lied (+ toelichting) 

 

 

 

Tip: 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'.   

 

 

  

  

 

Over Petrus  

 

 

Deze Petrus-nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de nieuwste meditaties, liederen en 

inspirerende verhalen uit de (wereldwijde) kerk. Meer verhalen van geloof, hoop en liefde 

vindt u op petrus.protestantsekerk.nl. Vier keer per jaar het magazine Petrus in de bus? 

Neem dan een gratis abonnement.  
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Abonneer op Petrus Magazine 
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