
     

     

 

U ontvangt vandaag opnieuw een speciale nieuwsbrief vol suggesties om te bidden, vieren 

en delen. Een goede zondag! 

 

 

Licht om door te geven  
 

 

 

 

De komende zes weken kunt u elke zaterdagavond om 18.00 uur kijken naar een speciale 

serie van Met hart en ziel (KRO-NCRV). Scriba ds. René de Reuver blikt in een aantal 

korte meditaties vooruit naar Pinksteren. Deze zaterdag spreekt hij over het thema 'Licht 

om door te geven'. Zangeres Leoni Jansen zingt vervolgens een speciale versie van het 

lied 'Lied dat ons aanstoot in de morgen'.  

Bekijk de meditatie  
 

 

 

Kerk-zijn in tijden van corona  
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Voor zondag 25 april zijn opnieuw diverse suggesties beschikbaar om thuis te vieren, 

waaronder de kliederkerkviering 'Huis op de rots'.   

Bekijk alle suggesties  
 

 

Tip: bekijk ook de laatste updates in het liveblog 'Geestkracht', en lees hoe gemeenten in 

het hele land met bijzondere initiatieven vormgeven aan kerk-zijn.  

 

 

   

 

'Er is niet genoeg!’ - Help een stille coronaramp voorkomen  
 

 

 

 

Geef ook  

"We doen wat we kunnen, maar er is gewoon niet genoeg voedsel om te verdelen!" 

Deze noodkreet komt van Joseph, predikant in Rwanda. In dit land is nog niemand aan 

corona overleden, maar mensen sterven wel aan de gevolgen van de verplichte 

lockdown. Niet mogen werken betekent niets verdienen en geen eten. 

De komende weken ondersteunen we kerken die zich wereldwijd inzetten zodat 

mensen niet van honger omkomen. Help mee om deze stille coronaramp te voorkomen. 
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#Nietalleen: hoopvolle verhalen uit het land  
 

 

 

 

In heel Nederland ontstaan hartverwarmende initiatieven waarmee mensen elkaar 

ondersteunen tijdens de coronacrisis. Platform #Nietalleen verbindt hulpinitiatieven aan 

mensen die hulp nodig hebben. In Amsterdam en Dordrecht voorzien kerken eenzame 

en thuisloze mensen van een gratis maaltijd. “De nood is hoog, soms hebben mensen 

al een paar dagen niets gegeten.”   

Lees meer  
 

 

 

Lied  
 

 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

- Lied 416:2 (Liedboek 2013) 
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Meer woorden van troost en bemoediging? Kijk dan elke dag rond 9.00 uur naar 'Op 

adem' (KRO-NCRV). U vindt alle uitzendingen hier.  
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Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? 

Mail dan naar info@protestantsekerk.nl.  

U ontvangt deze nieuwsbrief op: voorz.goederede@xs4all.nl. Klik hier om uw e-mailadres te wijzigen, 

zodat u de nieuwsbrief op een ander adres ontvangt. Let op: Deze wijziging is alleen van toepassing op 

uw abonnement op deze nieuwsbrief!  

Wilt u deze e-mails niet meer ontvangen? U kunt zich hier uitschrijven. 
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