
 

Kerst 2020: anders dan anders 

Nu we op kerstavond niet massaal naar de kerk kunnen, zendt KRO-NCRV op 24 

december om 22.30 uur een unieke nationale kerstviering uit vanuit de Domkerk in 

Utrecht. Johnny de Mol vertelt het kerstverhaal op actuele wijze, en verschillende bekende 

artiesten zorgen voor de muzikale omlijsting. 

 

Op zoek naar meer inspiratie rond Kerst? Petrus maakte een overzicht van liederen, 

verhalen en tv-uitzendingen.  

 

Naar het overzicht  

 

  

 

Column Engelen in Eastermar  

 

 

 

Er wordt in de Bijbel niet vaak over engelen gesproken, maar in het kerstverhaal 

duiken ze veelvuldig op. Classispredikant Wim Beekman kan wel wat engelenlicht 

gebruiken in deze dagen... 

Lees de column 

 

 

Met hart en ziel Stadskerk in coronatijd  
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Nog geen jaar geleden ging Willem Roskam (32) vol goede moed aan de slag als 

predikant van de Domkerk in Utrecht. Maar zijn eerste jaar verliep anders dan 

verwacht. Toch is hij vastbesloten om dit jaar samen Kerst te vieren, ook al moet dat 

op afstand. "Kerst gaat boven onze eigen situatie uit, en dat geeft troost." 

Bekijk de video 

 

 

Opgevist Tips voor de kerstvakantie  
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Op zoek naar boeken, muziek en films voor de kerstvakantie? In de rubriek 

'Opgevist' tippen predikanten Kees van den Berg, Elsbeth Gruteke, Jos van Oord en 

Gertine Blom hun favorieten.  

Naar het overzicht  

 

 

Lesbos Door de ogen van een vluchteling  

 

 

 

In aanloop naar Kerst vraagt Kerk in Actie aandacht voor vluchtelingenkinderen in 

Griekenland. Het leven in een vluchtelingenkamp is niet makkelijk, vertelt Anis (17), 

die twee jaar geleden met haar gezin uit Afghanistan vluchtte. Toch blijft ze positief. 

"‘s Nachts denk ik vaak na over mijn toekomst. Ik wil graag mensen helpen, als 

dokter of als lerares." 

Lees het artikel 

 

 

 

In de eerste week van december collecteerden 5000 vrijwilligers in meer dan 600 

plaatsen voor een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. De 

tussenstand is al 400.000 euro!  
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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 
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