
    

 

 

Stapje voor stapje toeleven naar Kerst? Meld je aan voor de online adventskalender en 

ontvang dagelijks een link naar de nieuwste overdenkingen, kerstinspiratie en leuke 

extra’s.  

 

Naar de online adventskalender 

 

   

 

Column Licht dat groeit  

 

 

 

Wim Beekman verlangde al in oktober naar het licht van Advent. "Wekelijks een 

vlammetje meer. Dat verlicht en verwarmt mij. Én leert me geduld te hebben. Niet 

ineens de hele kandelaar met vier kaarsen, maar telkens één erbij, en dan weer 

wachten op de volgende..." 

Lees de column 

 

 

Actueel The Passion 40daagse: ook in jouw gemeente?  

 

https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=720ab1a72e&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=4b489ee0d3&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=8ea9bb1e7a&e=1bc1f3906e


 

 

The Passion 2021 komt naar je toe! In aanloop naar de landelijke Passion op Witte 

Donderdag organiseert de Protestantse Kerk, samen met lokale kerken, 

laagdrempelige Passionwakes en intieme concerten: The Passion 40daagse. Wil je 

dit ook in jouw gemeente? Meedoen is gratis en heel eenvoudig. 

Meer informatie 

 

 

Griekenland Hulp voor 50.000 vluchtelingenkinderen  

 

 

Met te veel mensen op één plek, in een onveilig kamp waar je soms wel drie jaar 

moet blijven. Zo leven vluchtelingenkinderen op het Griekse eiland Lesbos. Kerk in 

https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=fed62a0fb1&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=c73d5876ef&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=527db874c1&e=1bc1f3906e


 

Actie helpt met voedsel, kleding en onderwijs, en zet zich in om de kinderen op een 

betere plek te krijgen. “Je hoort de meest schrijnende verhalen. Er zijn soms 

kinderen van 4 die alleen zijn." 

Lees het artikel  

 

 

Met hart en ziel Gebed voor vrede en verzoening  

 

 

 

In de imposante Lebuïnuskerk in Deventer komen elke vrijdag mensen bij elkaar om 

te bidden voor vrede en verzoening: ze bidden het Coventrygebed. Net als op 200 

andere plekken in de wereld. 

Bekijk de video 

 

 
 

https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=2797693e4a&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=95a55f0b07&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=2c831be199&e=1bc1f3906e


  

   

 

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.  

 

Abonneer op Petrus Magazine  

 

   

 

  

 

 

  

 

 

 

    

   

 

https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=ea8df2f0ef&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=5660419781&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=8725cbfc15&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=1a5d2e2bfd&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=6b4a4a1514&e=1bc1f3906e

