
 

We vieren een sobere Kerst dit jaar. En toch, schrijft scriba ds. René de Reuver, kan juist 

dát ons misschien wel bepalen bij de diepte van het kerstfeest. 

 

Gezegende kerstdagen gewenst!  

   

 

Overdenking Kerst 2020: Geen plaats  

 

 

 

Kerst in coronatijd bepaalt ons bij de rauwe werkelijkheid van beperkingen en 

afstand houden, ziet scriba ds. René de Reuver. Maar het bepaalt ons óók bij de 

diepte van Kerst. "Juist in de rauwe werkelijkheid van ons leven komt God onder ons. 

Dat deed Hij tweeduizend jaar geleden en dat doet Hij vandaag. De nood van de 

mensen is de poort waardoor God tot ons komt." 

Lees de overdenking 

 

 

Kerstavond Unieke nationale kerstviering vanuit Domkerk  

 

https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=7d6d3dea27&e=eb66d33697
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KRO-NCRV presenteert op donderdag 24 december om 22.40 uur een bijzondere 

kerstviering vanuit de Domkerk in Utrecht: De Nationale Kerstavond. Met Joris 

Linssen, verschillende bekende artiesten en een speciaal kerstkoor. 

Lees meer 

 

 

Lesbos Collecte voor een beter leven voor vluchtelingenkinderen  

 

 

De kerstcollecte van Kerk in Actie is bestemd voor vluchtelingenkinderen in 

Griekenland. Hun verhalen zijn schrijnend. Hamid, Maryam, Sabrina: ze ontvluchtten 
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alle drie hun thuisland in de hoop op een betere toekomst en verblijven nu al heel 

lang in een onveilig kamp op Lesbos. 

Lees het artikel  

 

 

Animatiefilm De reis van Maria  

 

 

 

Gemeenten in het hele land bedachten de afgelopen tijd creatieve manieren om thuis 

Kerst te vieren. De Ontmoetingskerk in Rhenen maakte een animatiefilm over de reis 

van Maria, inclusief thuisliturgie. "Vertrouwen, geloof, hoop en liefde: uiteindelijk is 

dat alles wat we nodig hebben."  

Bekijk de film 

 

 

 

Zoals sterren mensen melden 

dat geen nacht te donker is, 

zal een kind ons komen redden 

dat het licht der wereld is. 

- Lied 462: 6 

 

Beluister het lied 'Zal er ooit een dag van vrede' nu op petrus.protestantsekerk.nl.  
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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.  
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