
 

In deze nieuwsbrief een nieuw lied van ds. Job de Bruijn: 'Waar twee of drie...' Een 

toepasselijk lied in een tijd waarin we als gemeenten niet samen kunnen komen en het 

leven steeds weer broos blijkt, zoals ds. Wim Beekman constateert. 

 

Gelukkig blijft het gezamenlijk gebed bestaan, al krijgt dat nu andere vormen. Kijk op 

weekvangebed.nl voor alle mogelijkheden om mee te doen aan de Week van gebed 

voor eenheid (nog tot en met 24 januari). 

 

Een goede zondag! 

   

 

Lied Waar twee of drie  

 

 

 

'Waar twee of drie mijn woorden horen, 

veelstemmig zullen zij verstaanbaar zijn. 

Waar twee of drie eenstemmig zwijgen, 

vertrouw op mij: Ik zal er zijn.' 

 

(Tekst en muziek: ds. Job de Bruijn) 

Beluister het lied (+ bladmuziek) 

 

 

Column Als het leven broos wordt  
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Classispredikant Wim Beekman leest zijn eigen columns terug en beseft hoe broos 

en kwetsbaar het leven gebleken is, al bijna een jaar lang. "Daar moesten we het 

mee doen, daar hebben we het mee gedaan, daar zullen we het nog mee moeten 

doen. Maar er is één houvast." 

Lees de column 

 

 

Zie je zondag Lutherse lijntjes  

 

 

Vanaf zondag 24 januari is tv-programma 'Zie je zondag' te gast in de Lutherse Kerk 

in Woerden. In de eerste aflevering maakt Marleen kennis met Han Ruppert, die door 
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een onverwachte ontmoeting op de begraafplaats opnieuw betrokken raakte bij de 

kerk. 

Lees meer 

 

 

Interview 'Hier voel ik me veilig en gelukkig'  

 

 

 

De 13-jarige Naw Shone Pa Pa Aung werd geboren in Myanmar, maar trok vanwege 

de onrust in zijn land naar Thailand. Hij vond een plekje in een internaat van het 

MTC, een partnerorganisatie van Kerk in Actie. "Ik geloof dat onderwijs mij kan 

helpen om mijn leven te veranderen en een betere toekomst te krijgen." 

Lees het interview 

 

 

 

Tip: Jong Protestant organiseert op vrijdagavond 5 februari een speciale editie van 

Sirkelslag: Sirkelslag YOUNG LITE. Meld je voor 3 februari aan en speel gratis mee 

met je jeugdgroep of gezin!  

 

>> Meer informatie  
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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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