
 

Het licht schijnt in de duisternis 

en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 

- Johannes 1:5  

   

 

Column Voor het eerst weer naar de kerk  

 

 

 

Classispredikant Wim Beekman gaat voor het eerst in maanden weer 'gewoon' naar 

zijn eigen kerk. Even lijkt het of alles anders geworden is. Maar al snel voelt de 

kerkdienst weer vertrouwd. En dan wordt hij overvallen door ontroering... 

Lees de column 

 

 

Visser & Visser In gesprek met Mpho Tutu  

 

https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=1331f36aae&e=eb66d33697
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=9a78d2a1ac&e=eb66d33697


 

 

Tijdens de afgelopen maanden bleek: het bestaan is onzeker, en we kunnen niet 

alles controleren. Toch maakt je dat als mens nog niet machteloos, zegt Mpho Tutu, 

dochter van de bekende mensenrechtenactivist Desmond Tutu. “Je kunt je afvragen: 

op welke gebieden heb ik wél invloed? Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat het 

leven behoorlijk is – niet alleen voor mij en de mensen om mij heen, maar voor álle 

mensen?” 

Lees het interview nu online  

 

 

Petrus Kookt Appel-perentaartjes in Leiden  

 

 

https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=92ea9f99b9&e=eb66d33697
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=e41933c6a5&e=eb66d33697
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=25d1136ff3&e=eb66d33697


 

Startzondag is dit jaar anders dan anders. Kok Erik blikt met Inge en Corine terug op 

het 'running diner' dat ze vorig jaar rond Startzondag organiseerden. Ze bakken 

samen één van de succesnummers van het diner: heerlijke appel-perentaartjes. 

Bekijk de video 

 

 

Met hart en ziel Syrië: licht in de duisternis  

 

 

 

Veel mensen vluchtten de afgelopen jaren weg uit Syrië, maar niet iedereen. Jurjen 

de Groot, directeur van Kerk in Actie, sprak vorig jaar met een medewerker van de 

Raad van Kerken. Hij overleefde een jaar eerder ternauwernood een raketaanval, 

één dag voordat zijn vrouw zou bevallen van hun dochtertje. Toch besloot hij te 

blijven. "Veel mensen hebben steun en hulp van de kerk nodig. Ook al is de kerk nu 

verzwakt, zij is echt het licht in de duisternis."  

Lees of kijk verder 

 

  

  

 

Over Petrus  

 

Deze Petrus-nieuwsbrief houdt je op de hoogte van de nieuwste verhalen van geloof, hoop 

en liefde uit de (wereldwijde) kerk. Meer meditaties, liederen en verhalen vind je 
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op petrus.protestantsekerk.nl. Vier keer per jaar het magazine Petrus in de bus? Neem 

dan een gratis abonnement.  

 

Abonneer op Petrus Magazine  
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