
     

 

Column Hemel in het oog  

 

 

 

Een mondkapje in de kerk? Classis-predikant Wim Beekman verkent zijn eigen 

ongemak... 

Lees de column 

 

 

Met hart en ziel Met je knuffel naar de kerk  
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Wennen aan orgelgeluid, je thuis leren voelen in een kerkgebouw en alvast in 

aanraking komen met Bijbelse verhalen. Dat is wat predikant Marloes van Doorne 

met haar Mini-Kerk voor kinderen wil bereiken. Daarbij krijgt ze hulp van een heel 

speciale 'collega': teddybeer Dominee Mini. 

Bekijk de video 

 

 

Rwanda Evariste kan zijn gezin weer voeden  

 

 

Zondag wordt in veel gemeenten gecollecteerd voor een project van Rwandese 

diaconessen. Zij ondersteunen de armste boeren en boerinnen in het land met 
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landbouwtrainingen. Evariste was één van hen. Hij volgde de training en kan nu met 

zijn vrouw en drie kinderen leven van de opbrengst van hun land. 

Lees het verhaal van Evariste  

 

 

 

Huis van God en huis van mensen, 

schuilplaats door vier eeuwen heen... 

Zoveel dromen en gebeden 

hielden steen en hout bijeen. 

Hier begroet en ontmoet God ons met Zijn groots tegoed! 

 

Ds. Sytze de Vries schreef speciaal voor het 400-jarig bestaan van de Dorpskerk in 

Leiderdorp het lied 'Huis van God en huis van mensen'. Benieuwd? Kijk zondag om 

9.20 uur op NPO2 naar een nieuwe aflevering van Zie je zondag!  

 

 

 
 

  

   

 

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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