
 

Overdenking Wat het woord 'genade' ons leert  

 

 

 

Scriba ds. René de Reuver: "Niet zijn geestelijke ervaring - hoe hoger, hoe beter - 

maar juist zijn kwetsbaarheid leert Paulus de weg van Jezus te gaan. 'Aan mijn 

genade heb je genoeg...'" 

Lees of bekijk de overdenking 

 

 

Rondje om de kerk Wandelen langs plekken van bezinning  
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Tijdens het wandelen borrelen er meestal vanzelf allerlei gedachten op. Maar het is 

ook fijn om op je wandeling iets aangereikt te krijgen om over na te denken. Daarom 

maakte redacteur Janet van Dijk een rondwandeling langs vier inspiratieplekken in en 

net buiten Heiloo.  

Lees het verslag 

 

 

Syrië 'Geloof houdt de kerk op de been'  

 

 

 

Armani (22) komt uit Aleppo en studeert sinds 2017 in Nederland. Ze geniet van 

Nederland, maar mist Syrië ook. "Het belangrijkste dat de kerk in Syrië kan doen in 

deze tijden van oorlog is de vonk van hoop, vrede en troost levend houden. Geloof 

houdt de kerk op de been." 

Lees het verhaal van Armani 

 

 

Met hart en ziel Kerkdienst tussen de koeien  
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Niet in de kerk zingen? Dan maar in een weiland! In Barneveld komen elke zondag 

honderden mensen tussen de koeien bij elkaar om samen de kerkdienst te vieren én 

te zingen. 

Bekijk de video 

 

 

 

Binnenkort herdenken we in een uitzending van 'Met hart en ziel' onze geliefden die 

dit jaar zijn overleden. Bent u ook iemand verloren en zou u over diegene willen 

vertellen? Mail dan naar petrus@protestantsekerk.nl.  

 

 

  

  

 

Over Petrus  

 

 

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

en liefde uit de (wereldwijde) kerk. Meer overdenkingen, liederen en verhalen vind je 

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

dan een gratis abonnement.  

 

Abonneer op Petrus Magazine 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

    

  

 

https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=dffb2c7588&e=1bc1f3906e
mailto:petrus@protestantsekerk.nl?subject=Met%20hart%20en%20ziel
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=c72157aa9e&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=8c0d680e9d&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=d8946e041b&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=3c0a1dc01b&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=b70037ab64&e=1bc1f3906e

