
 

Na een week van aangescherpte coronamaatregelen, toch een nieuwsbrief vol hoopvol 

nieuws: over muziek die raakt, over verzoening en begrip in Israël, en over een bijzondere 

nieuwe kerk in Almere. En: The Passion gaat door!  

   

 

Actueel The Passion gaat door: vertrouwd én vernieuwd  

 

 

 

The Passion komt terug! Nadat de EO afscheid nam van het programma, hebben 

KRO-NCRV, producent MediaWater en de Protestantse Kerk een manier gevonden 

om het evenement te behouden. Vertrouwd, maar ook vernieuwd... Vanaf de 

komende editie duurt de paasvertelling van Aswoensdag tot en met Eerste Paasdag. 

Bovendien komt er een regionale vertaling van het evenement. 

Lees meer 

 

 

Interview 'Op God kan ik altijd terugvallen'  

 

https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=19e1795cb9&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=5538dd48b3&e=1bc1f3906e


 

 

Ze stond op de cover van het laatste Petrus Magazine: de 16-jarige Hannah Dekker 

uit Amersfoort. Naar de kerk gaan was voor haar lang iets dat 'moest van thuis'. Leuk 

was anders. Tot ze enorm geraakt werd door een lied van Sela. 

Lees het interview 

 

 

Israëlzondag Een zaadje van verzoening  

 

 

 

Deze zondag is het Israëlzondag. Daarom een korte reportage uit het Israëlische 

Nes Ammim, een christelijke leefgemeenschap in Noord-Israël. Nederlandse 

vrijwilligers leren er over verzoening en begrip. 

https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=56f5bc4144&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=e0f64ad73d&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=cf1a808dd8&e=1bc1f3906e


Lees het artikel  

 

 

Met hart en ziel Een draaiende kerk  

 

 

 

Vorig weekend opende in Almere Poort een ingenieuze 'Tiny Church': het kleine 

kerkgebouw draait letterlijk met de zon mee. Tv-programma Met hart en ziel was bij 

de opening van deze bijzondere kerk! 

Bekijk de video 

 

 

Lied Gebed voor mijn kinderen  

 

 

https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=44dc2b33b1&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=69fe6ca58a&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=5441b69f8c&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=b363705659&e=1bc1f3906e


 

Ten slotte een tip van predikant Kees van den Berg: een hedendaags 'gebed voor 

mijn kinderen'. "Zingen is twee keer bidden, zei Augustinus al. Wat mij betreft is dit 

lied zelfs drie keer bidden..." 

Beluister het lied 

 

 
 

  

  

 

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.  

   

 

https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=c206273457&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=6eefd3832a&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=dd51ca3f23&e=1bc1f3906e

