Het nieuwe Petrus Magazine is uit! Je vindt in de nieuwste editie onder andere een
uitgebreid interview met minister-president Mark Rutte, een gesprek met Marleen van der
Louw over dankbaarheid en volop inspiratie voor Advent en Kerst.

Nog geen abonnee? Abonneer nu gratis en krijg het laatste nummer digitaal toegestuurd:
Abonneer gratis

Video Rituelen voor een dankbaar leven

Hoe kunnen rituelen helpen om een dankbaar leven te leiden? Willemijn Jonkers is
predikant én rituelenbegeleider. "Als westerse mensen is het heel goed om even stil
te staan bij elke keer dat we te eten hebben, er weer een maaltijd op tafel staat."

Bekijk de video

Actueel #Nietalleen: van praktische hulp tot samen muziek luisteren

Het initiatief #Nietalleen draait na een rustige zomer weer volop. Hulpvragers worden
verbonden met lokale initiatieven. "Eén meneer was depressief en wilde graag met
iemand praten. De pastor met wie wij hem in contact brachten, vroeg hem of er naast
alle negatieve gedachten ook nog lichtpuntjes waren. ‘Ja’, antwoordde deze meneer,
‘klassieke muziek!’ Nu bellen ze wekelijks en luisteren ze samen naar meneers
favoriete muziekstukken.”

Lees meer

Met hart en ziel Op weg naar Gedachteniszondag

Over een week is het Gedachteniszondag, de zondag waarop we onze dierbaren
gedenken die het afgelopen jaar overleden. Eén van hen is de man van Georgine,
die afgelopen september plotseling overleed door een hersenbloeding. In haar kerk
in Vreeland steekt ze een kaarsje voor hem aan.

Bekijk de video

God zal met je meegaan
als licht in je ogen
als lamp voor je voet
als hand op je hoofd
en arm om je schouder;
als baken bij ontij en verte die wenkt
als groet op je lippen en hoop in je hart
als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorgaat.

Tip: beluister dit zegenlied van ds. Sytze de Vries nu op
petrus.protestantsekerk.nl (en download de bladmuziek).

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

