
 

In de Petrus-veertigdagentijdkalender staat de komende week een nieuw werk van 

barmhartigheid centraal: 'De dorstigen laven'. Ds. Nynke Dijkstra schreef de 

overdenkingen bij deze week en vertelt wat dit thema voor haar betekent. Ondertussen wil 

ook pioniersplek Seinpost Slinge in Rotterdam een 'bron van levend water' zijn. Lees meer 

in deze nieuwsbrief! 

 

Over verkwikking gesproken: tv-programma 'Petrus in het land' was vandaag in de 

creatieve protestantse gemeente in Assen, waar ds. Hélène van Noord sprak over nieuwe 

inspiratie in een tijd van leegte. Als uitsmijter van de aflevering én van deze nieuwsbrief 

luister je naar het mooie lied 'Ik danste die morgen toen de schepping begon'. 

 

Een goede zondag! 

   

 

Video De dorstigen laven  

 

 

 

De dorstigen laven, hoe doe je dat? En wat doe je eigenlijk als je het gevoel hebt dat 

je zelf 'droog staat', als je moe bent van alles? Kleine dingen kunnen helpen om 

opnieuw verkwikt te raken, denkt ds. Nynke Dijkstra. 

Bekijk de video 

 

 

Seinpost Slinge Bron van levend water  
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Deze zondag wordt in veel gemeenten gecollecteerd voor pioniersplekken, waar het 

evangelie wordt gedeeld op een manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek 

zijn. Zoals in Seinpost Slinge in Rotterdam. “Er komen hier veel mensen met 

gebroken levens, die op deze plek liefde en gemeenschap vinden.” 

Lees het artikel  

 

 

 

Tip: bestel alvast het Kliederkerk-doeboek bij Pasen! 

Een boekje vol leuke opdrachten, spellen, puzzels 

en gespreksvragen. Bestel het doeboek nu voor 

€1,50 en ontdek als jong en oud samen wat Pasen 

betekent. 

 

>> Bestel het boekje  

 

 

Oud & jong 'Grote woorden' zijn ook voor kinderen  
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Ook kinderen kunnen meepraten over woorden als hoop, liefde en rechtvaardigheid, 

is de overtuiging van kinderboekenschrijver Karel Eykman (84). Voor de rubriek 'Oud 

& jong' in Petrus Magazine ging hij in gesprek met Salomé Hoeksema (12) van 

gemeente De Ontmoeting in Zaandijk. 

Lees het artikel  

 

 

Lied Ik danste die morgen toen de schepping begon  

 

 

Dans, dans, en doe maar mee met mij. 

Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij. 
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Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 

want Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij. 

 

Dans kunnen we in dit lied verstaan als teken van Gods koninkrijk, schrijft ds. Oane 

Reitsma in zijn toelichting. "Pasen, het opgestane leven, werpt zijn licht al vooruit." 

Lees meer (+ beluister het lied) 

 

 

 

Oproep: wil je de live-uitzending van The Passion op 

1 april dit jaar op een heel bijzondere manier 

meemaken? En ben je tussen de 1.75 en 1.85 meter 

lang? Meld je dan nu aan als drager van het 

bekende verlichte Passion-kruis!  

 

>> Meer informatie en aanmelden  

 

  

  

  

 

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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