Stapje voor stapje toeleven naar Kerst? Petrus biedt dit jaar voor het eerst een online
adventskalender aan, met dagelijkse overdenkingen, kerstinspiratie en leuke extra’s.
Abonneer je nu op de dagelijkse updates!
Naar de online adventskalender

Column In zondagse kleren voor de tv

Classispredikant Wim Beekman gaat wekelijks voor in een kerkdienst die wordt
uitgezonden door Omrop Fryslân. Een vriend van hem volgt de diensten trouw. "Hij
neemt dat heel serieus, en dat ontroert mij. Zoals in het oude normaal staat hij op tijd
op en trekt hij zijn zondagse kleren aan. Zo is hem dat vroeger bijgebracht. Wie bij
de lieve Heer op bezoek gaat, doet dat goed verzorgd en piekfijn gekleed."

Lees de column

Video Dankbaar leven: als een ander mens

In de laatste video van de serie #Dankbaar: Piet Verhagen, psychiater en proponent.
Termen als zingeving, spiritualiteit en dankbaarheid zijn in de psychiatrie onderdeel
geworden van een nieuwe benadering van herstel, vertelt hij. "We leren mensen
tegenwoordig weer om dankbaarheid te beoefenen. Dankbare mensen voelen zich
beter, slapen beter en zijn socialer. Van dankbaar in het leven staan word je een
ander mens."

Bekijk de video

Griekenland Huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen

Volgende week gaan meer dan 5.000 collectanten in heel Nederland huis-aanhuiscollecteren voor Kerk in Actie. Zij vragen daarmee aandacht en steun voor de
uitzichtloze situatie van veel vluchtelingenkinderen in Griekenland. Henk van Wijnen
collecteert in Zwolle: "De situatie van vluchtelingenkinderen in Griekenland is zó
schrijnend, dat mag zo niet doorgaan.” Je kunt zelf ook meedoen, met een online
collectebus!

Lees verder

Oproep Doe je ook mee?

Zing je mee? Zangers en zangeressen
gezocht voor nieuw lied
De EO, Protestantse Kerk en de RoomsKatholieke Kerk werken aan een nieuw
lied voor alle kerken in Nederland. Dit
wordt een prachtige mix van het bekende
lied 'O kom, o kom Immanuël', spoken
word en rap. Net zoals met het lied 'U
geeft rust' worden zangers uit
verschillende plaatselijke gemeenten
gevraagd om mee te zingen. Zijn er
zangers en zangeressen in jouw
gemeente die mee willen doen?
Aanmelden kan tot 1 december

#Nietalleen: breng licht in deze donkere
dagen
Juist in deze tijd, waarin veel mensen zich
somber of eenzaam voelen, is het
belangrijk om je omgeving te laten weten
dat ze er niet alleen voor staan. Wil jij
mensen om je heen laten weten dat ze
niet alleen zijn? Breng licht: deel een
kaarsje uit en koppel daar een kleine actie
(uitnodiging maaltijd, boodschapje doen)
aan. Een klein gebaar heeft veel impact.
Hoe meer mensen meedoen, hoe minder
mensen zich alleen voelen. Er zijn nu
kaartjes en wikkels (gratis) te bestellen
en/of te downloaden.

Bestel gratis: #Dankbaar
Het boekje #Dankbaar wordt herdrukt!
Nog niet in huis? Bestel het boekje met
overdenkingen, gebeden en citaten nu
gratis, als cadeautje voor jezelf of een
ander.

>> 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

