
 

Zojuist werd de eerste aflevering van het gloednieuwe tv-programma 'Petrus in het land' 

(KRO-NCRV) uitgezonden, vol mooie beelden van de St. Janskerk in Gouda, liefdevolle 

verhalen van mensen uit de kerk, een overdenking van ds. Marco Batenburg en het lied 'Ik 

wil jou van harte dienen'. Lees meer in deze nieuwsbrief! Plus: een persoonlijk interview 

met ds. Rolinka Klein Kranenburg, die de komende week aan het woord is in de Petrus-

veertigdagentijdkalender.  

 

Een goede zondag! 

   

 

Overdenking Houd moed, heb lief  

 

 

 

Ds. Marco Batenburg: "Het is er in coronatijd niet gemakkelijker op geworden om met 

elkaar mee te leven. Tegelijkertijd roepen de woorden van Jezus een verlangen bij 

mij wakker. Om er écht te zijn voor die ander. Om werkelijk van betekenis te zijn." 

Lees of bekijk de overdenking 

 

 

Actueel Hoofdrolspelers The Passion bekend  
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Deze week werden alle hoofdrolspelers van The Passion 2021 bekendgemaakt. 

Naast Trijntje Oosterhuis (Maria) zijn dat onder anderen Freek Bartels (Jezus) en 

Leo Alkemade (Petrus). Om het paasevenement thuis te kunnen meebeleven, 

kunnen kijkers meedoen aan een virtuele processie en komt er gespreksmateriaal 

beschikbaar. 

Lees het artikel 

 

 

Interview 'Het leven is niet maakbaar, wel leefbaar'  
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Komende week schrijft ds. Rolinka Klein Kranenburg in de veertigdagentijdkalender 

over een nieuw werk van barmhartigheid: 'de zieken verzorgen'. "Jezus zelf geeft ons 

een praktische leidraad. Hij kijkt verder dan de ziekte, de gebrokenheid. Hij kijkt naar 

de mens zelf." 

Lees het interview 

 

 

Moldavië Jong én oud wat minder alleen  

 

 

 

Deze zondag wordt in veel gemeenten gecollecteerd voor Moldavië. Door de grote 

werkloosheid in het land zoeken veel mensen hun heil in het buitenland. Hierdoor 

blijven kinderen en ouderen alleen achter. Kerk in Actie ondersteunt kerken in 

Moldavië die beide groepen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Zo bezoekt Vlada 

(16) samen met andere jongeren zieke en eenzame ouderen. 

Lees het verhaal van Vlada 

 

 

Lied Ik wil jou van harte dienen  
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Ik wil jou van harte dienen 

en als Christus voor je zijn. 

Bid dat ik genade vind, dat 

jij het ook voor mij kunt zijn. 

 

Dit lied gebruikt het beeld van een gezamenlijke pelgrimstocht, schrijft ds. Oane 

Reitsma in zijn toelichting. "Dat betekent soms ook die ander de ruimte geven om 

zijn rol voor jou te spelen, zelf ook ontvanger te kunnen zijn en de ander gever te 

laten zijn." 

Lees meer (+ beluister het lied) 

 

 

 

Tip: bekijk ook deze video van scriba ds. René de Reuver bij de start van de 

Veertigdagentijd: "God gaat ons lijden niet uit de weg"  

 

 

  

  

 

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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Abonneer op Petrus Magazine 
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