
 

Morgen is het Gedachteniszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar waarop in veel 

gemeenten de mensen worden herdacht die het afgelopen jaar zijn overleden. Tv-

programma Met hart en ziel zond aan de vooravond van deze zondag een speciale 

Gedachtenisviering uit vanuit de protestantse kerk in Vreeland.  

 

Kijk de viering terug 

 

  

 

Overdenking Hemel, hoor je mij?  

 

 

 

Luid roep ik God, ik schreeuw het uit, 

luid roep ik God – dat hij mij hoort. (...) 

mijn ziel laat zich niet troosten. 

 

Scriba ds. René de Reuver: "Misschien vertolken deze woorden uit Psalm 77 wel het 

gevoel dat bij jou opkwam bij het afscheid of bij het graf van jouw geliefde. En had - 

heb! -  je net zomin als de dichter van Psalm 77 behoefte aan goedkope troost. 'God, 

bent U ons vergeten? Laat U ons aan ons lot over?'" 

Bekijk of lees de overdenking 

 

 

Lied Blijf bij mij  
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Leoni Jansen zong tijdens de Gedachtenisviering een bijzonder lied van ds. Job de 

Bruijn: 'Blijf bij mij'. Predikant Oane Reitsma licht het lied toe: "In deze 'oerbede' staat 

het gemis centraal. En door dat gemis ontstaat er verlangen naar aanwezigheid: ‘Blijf 

toch bij ons! Verlaat ons niet!’ Een noodkreet..." 

Beluister het lied 

 

 

Video Leven uit overgave  

 

 

Journalist Rinke Verkerk werd ontslagen bij het populaire tv-programma Rambam en 

had het daar erg moeilijk mee. Dat moment werd echter een belangrijk keerpunt. "Ik 
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ben dankbaar omdat ik in God kan geloven. Als ik weet dat ik geliefd ben, dan lukt 

het me om me over te geven. Als ik dat niet had, dan zou ik toch heel hard gaan 

werken om het zélf waar te maken." 

Bekijk de video 

 

 

 

Hopen en uitzien naar het licht, 

hopen, weten dat het kwade zwicht, 

hopen, Christus komt, het ware licht. 

(Lied 465) 

 

Volgende week zondag is het Eerste Advent. De adventskalender van Petrus is dit 

jaar voor het eerst ook online te volgen! Meld je aan voor de updates en ontvang 

elke dag een link om een nieuw vakje uit de kalender te openen. 

>> petrus.protestantsekerk.nl/advent  

 

 

  

  

 

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.  
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