
 

"Geef ons kracht om het vol te houden, 

vertrouwen dat U ons stil-zijn hoort, 

geloof om de moed niet te verliezen." 

 

De verlengde lockdown valt veel mensen zwaar. En nu is er ook nog het aangescherpte 

advies om helemaal niet meer te zingen in de kerk. Scriba ds. René de Reuver zocht 

troost in de woorden van Psalm 65. 

 

Lees het gebed 

 

  

 

Column Waarom blijf ik juist in de coronacrisis bij de kerk?  

 

 

 

Vandaag begint in het hele land Actie Kerkbalans. Waarom zou je voor je kerk 

geven, in een tijd waarin gezamenlijke kerkdiensten, samen zingen en bij elkaar 

komen niet of nauwelijks mogelijk is? Ds. Karin van den Broeke beseft door dat 

gemis des te meer hoe belangrijk de kerk voor haar is. "Ik merk in deze tijd dat, 

ondanks alle kaalheid, de kracht van die verbondenheid blijft en me éxtra raakt op 

alle momenten dat het gemeente-zijn wél tastbaar wordt." 

Lees de column 

 

 

Column Hoofd en hart, lichaam en ziel  
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Gertine Blom probeert in lockdown-tijden iets nieuws: elke dag een half uurtje yoga. 

"Het helpt me om me te herinneren dat God me niet alleen een hoofd gaf, maar ook 

een lichaam." 

Lees de column 

 

 

Zambia Kerk helpt aidswezen op weg  

 

 

Kerk in Actie steunt Zambiaanse kerken bij het omzien naar de vele aidswezen in het 

land. Zoals Chisengo (19), die al op jonge leeftijd voor haar broertjes en zusjes 
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moest zorgen. Nu heeft ze een eigen varkensbedrijf en kan ze het gezin 

onderhouden. 

Lees het artikel 

 

 

Lied Kom met het licht van uw ontferming  

 

 

 

Tot slot een mooi nieuw lied van ds. Job de Bruijn: 

 

Kom met het licht van uw vertrouwen 

Kom met het licht van uw hoop 

Kom met het licht van uw liefde 

Ontferm u, Heer, ontferm u over ons. 

Beluister het lied 
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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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