
 

Wat als geloven ineens onmogelijk lijkt? In de februari-editie van Petrus Magazine spreekt 

tv-presentator Klaas van Kruistum met predikanten Paul en Rob Visser open over zijn 

vragen en twijfels. Een voorproefje van het interview lees je nu al in deze nieuwsbrief. 

 

Verder wat bemoedigende woorden voor deze donkere dagen: Elsbeth Gruteke liet zich 

inspireren door de biografie van Dorothy Day, en Gert Landman schreef nieuwe 

coupletten bij het toepasselijke lied 'Komt er, God, een nieuwe morgen?'. 

 

Een goede zondag! 

   

 

Interview Klaas van Kruistum over vragen zonder antwoord  

 

 

 

De kerk, de Bijbel – het werd hem allemaal met de paplepel ingegoten. Maar toen 

Klaas als tv-presentator geconfronteerd werd met onrecht en uitzichtloosheid, 

stapelden de vragen zich op. "Op een gegeven moment hoorde ik een preek waarin 

gezegd werd: God heeft een plan met je leven. Ik dacht: heeft God dat dan alleen 

voor mensen in Nederland of zo?” 

Lees het interview 

 

 

Column Negatief  
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Classispredikant Peter Verhoeff treft een oude bekende naast het kerkgebouw. "We 

hebben een gesprek zoals er zoveel zijn deze tijd. Over corona, over beperkingen. 

'Nog even doorbijten, zegt Rutte dan. Maar dat ik het zwaar vind, mag ik niet zeggen. 

Dan vinden ze je negatief.’" 

Lees de column 

 

 

Leestip Alles is genade  
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Predikant Elsbeth Gruteke begreep nooit zo goed waarom heiligen een rol spelen in 

het geloofsleven van haar rooms-katholieke broeders en zusters. Maar toen las ze 

de biografie van Dorothy Day... 

Lees meer 

 

 

Colombia Moestuinproject biedt hoop  

 

 

 

De coronacrisis slaat ook in Colombia hard toe. Sinds lange tijd is het land in 

lockdown en zijn mensen noodgedwongen thuis. Stichting Kleine Arbeider, partner 

van Kerk in Actie, gaat door met zijn belangrijke werk voor kwetsbare kinderen. 

Zusjes Laura (12) en María José (10) leerden zelf een moestuin aan te leggen, 

samen met de anderen uit het gezin. 

Lees het artikel 

 

 

Stil is de straat. Overal 

mensen in huizen verdwenen, 

even een luide sirene – 

stil is de straat overal. 
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Komt er, God, een nieuwe morgen 

als een teken van uw trouw, 

worden wij bevrijd van zorgen? 

God, kom gauw. 

 

Tijdens de eerste lockdown schreef Gert Landman enkele nieuwe coupletten bij het 

lied 'Stil is de straat overal', voor de coronavieringen i.s.m. MijnKerk. Een lied dat 

opnieuw heel actueel is... 

 

>> Beluister het lied   

 

 

  

  

 

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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