
 

Met hart en ziel Door de ogen van een vlogger  

 

 

 

De kerk statig en saai? Dat beeld moet van tafel, vindt de 23-jarige vlogger Jesse 

Buitenhuis uit Nijkerk. In deze aflevering zien we hoe hij dat met zijn vlogs, filmpjes uit 

zijn dagelijks leven, voor elkaar probeert te boksen. "Ik laat jongeren zien dat het best 

wel leuk is in de kerk." 

Bekijk de video 

 

 

Syrië 'Een sterke kerk is onmisbaar'  

 

 

https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=152fdc25e3&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=14dc5ab79c&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=e95688aab8&e=1bc1f3906e


 

Zondag wordt in veel kerken gecollecteerd voor het herstel van kerken in Syrië. Ds. 

Harout uit Aleppo vertelt waarom dit herstel zo belangrijk is. "De kerk vervult in Syrië 

een rol die overeenkomt met die van de overheid in Nederland. De kerk is het 

middelpunt van de gemeenschap, voor christenen én voor niet-christenen." 

Lees meer 

 

 

De keuze Leo Bom is 'maatje'  

 

 

 

Schulden vormen vaak nog een taboe, ook in de kerk. Leo Bom (63) uit Woerden 

kiest ervoor om mensen met schulden bij te staan als ‘maatje’. Zijn inspiratiebron? De 

laatste zin van Psalm 17: 'Laat mij, recht gedaan, uw gelaat aanschouwen’. 

Lees meer 

 

 

 

Jouw verhaal in Petrus? 

Geloven is niet altijd makkelijk. Wat doe je als je, net als Petrus, 'door het water lijkt te 

zakken'? De redactie van Petrus is op zoek naar mensen die willen vertellen over een 

periode van geloofstwijfel in hun leven. Ben of ken je iemand die dat zou willen doen? 

Mail dan naar petrus@protestantsekerk.nl.  

 

 

https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=dca0eef8b0&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=f8f9ed56e6&e=1bc1f3906e
mailto:petrus@protestantsekerk.nl?subject=Verhaal%20voor%20Petrus
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=2bbfe03868&e=1bc1f3906e


 

Bestel gratis Kliederkerk-cd van Trinity  

 

 

 

Trinity en Kliederkerk: een gouden combinatie. 

Allebei veelkleurig, lekker gek, met een hart voor 

God en bedoeld voor iedereen - jong of oud, gelovig 

of niet, jongen of meisje, man of vrouw. Met de EP 

'Kliederkerk Thuis' maak je kennis met Trinity en 

krijg je 5 vrolijke liedjes met een verhaal cadeau. 

 

> Bestel gratis  

 

 
 

  

 

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 

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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