
 

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

barmhartigheid centraal: 'de vreemdelingen onderdak bieden'. Marleen van der Louw 

schreef de overdenkingen bij dit thema, en vertelt in deze nieuwsbrief hoe ze zelf jarenlang 

'vreemdeling' was.  

 

Vreemdeling of niet, we hebben het allemaal nodig om werkelijk gezien te worden. Tv-

programma 'Petrus in het land' was vandaag in Alphen aan den Rijn, waar ds. Anne-Marie 

van Briemen sprak over Zacheüs. "Het verhaal van Zacheüs nodigt je uit om je niet te 

verstoppen, maar om jezelf te laten zien in je kwetsbaarheid." 

 

Een goede zondag! 

   

 

Interview De vreemdeling onderdak bieden  

 

 

 

Marleen van der Louw was als zendeling zelf jarenlang vreemdeling in Centraal-Azië 

en het Midden-Oosten. Ze ervoer dat het je geloofsleven verrijkt als je vanuit het 

perspectief van een ander leert kijken. "In andere culturen worden andere elementen 

van de Bijbel en van God benadrukt. We mogen ons afvragen: wat kunnen we van 

die ander leren?" 

Lees het interview 

 

 

Libanon De vreemdeling geen vreemdeling meer  

 

https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=e8448793a8&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=465aeceedd&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=2bf7195dee&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=c103bc1aff&e=1bc1f3906e


 

 

Zondag wordt in veel gemeenten gecollecteerd voor Libanon. Het kleine land ving 

de afgelopen jaren miljoenen gevluchte Syriërs op. De kerken helpen waar ze 

kunnen, vertelt uitgezonden Kerk in Actie-medewerker Wilbert van Saane. "Jezus 

zegt: 'Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op'. Als dat gebeurt, dan is de 

vreemdeling geen vreemdeling meer.” 

Lees het artikel  

 

 

 

Tip: gedurende de Veertigdagentijd verzorgt een groep predikanten een wekelijkse 

podcastviering onder de naam 'Het nieuwe vermoeden'. Luister naar muziek, een 

korte overweging, mooie muziek, een gesprek, gebeden en een zegen. Deze week 

gaat de viering over 'de vreemdelingen onderdak bieden'. 

 

>> Naar de podcast  

 

 

 

Rondje om de kerk Geschiedenis en bezinning op het Pelgrimspad  
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Op zoek naar een wandelroute met momenten van bezinning onderweg? Redacteur 

Janet van Dijk liep voor Petrus Magazine het Pelgrimspad Odoorn, een wandelroute 

van 9,5 (of 6,5) kilometer. Een mooie tocht vanaf de Vrijzinnige Kerk Odoorn, langs 

akkers, grafheuvels en een hunebed. 

Lees het artikel  

 

 

Lied Neem mij aan zoals ik ben  

 

 

Neem mij aan zoals ik ben, 

wek in mij wie ik zal zijn, 
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druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 

 

Dit lied moet herhaald gezongen worden, schrijft ds. Oane Reitsma, net zolang tot 

het in je hart zit. "Het is een lied van overgave. Je wordt je tijdens het zingen bewust 

van je afhankelijkheid van God de schepper." 

Lees meer (+ beluister het lied) 

 

 

 

Nu al benieuwd naar de liederen uit The Passion 

2021? Bestel nu de gratis paascd 'Ik ben er voor 

jou', met een exclusief voorproefje! 

 

>> Bestel gratis  

 

  

  

  

 

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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