
 

Column Rekkelijken en preciezen  

 

 

 

Wel of niet zingen in de kerk? Koffie in de kerktuin, of liever niet? En wat doen we met 

vergaderen? Ook in de kerk heb je rekkelijken en preciezen, schrijft classispredikant 

Peter Verhoeff. 

Lees de column 

 

 

Jong in de kerk 'Zo komt een bijbelverhaal echt tot leven'  

 

 

https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=af31d02b1e&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=c2e84474ed&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=49f53ab34a&e=1bc1f3906e


 

“We pakken best vaak de auto. Kunnen we niet op de fiets naar het winkelcentrum?” 

Door het kliederkerk-doeboek stellen Louise den Hoed en haar twee kinderen totaal 

nieuwe vragen aan elkaar. “Ineens praat je als gezin over dingen waar je het normaal 

niet snel over hebt.” 

Lees meer 

 

 

Vredesweek De cirkel van geweld doorbreken  

 

 

 

Veel kinderen in Noord-Nigeria hebben hun ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s of 

vriendjes verloren. Zondagsschoolleiders leren hen om hun ervaringen te delen en 

gevoelens te uiten. Door deze en andere traumahulp proberen de kerken de cirkel 

van geweld in het land te doorbreken. 

Lees meer 

 

 

Met hart en ziel Van schuilkerk naar doopdienst  

 

https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=adc85d0956&e=1bc1f3906e
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Voor Vahideh en Eshan en hun twee kinderen uit Iran is het een feestelijke dag. 

Anderhalf jaar geleden ontvluchtten ze Iran omdat ze daar niet vrijuit konden geloven. 

Nu laten ze zich dopen in de Protestantse Gemeente van Roermond. 

Bekijk de video 

 

 

 

Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, 

leer mij uw paden te gaan. 

Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, 

want u bent de God die mij redt, 

op u blijf ik hopen, elke dag weer. 

 

- Psalm 25: 4-5  

 

 

 
 

  

 

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.  
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Abonneer op Petrus Magazine  
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