
Het nieuwe magazine Petrus vertelt hoe 
mensen in de kerk geloof, hoop en liefde 
vinden. Het tijdschrift komt vier keer 
per jaar uit en wordt uitgegeven door de 
Protestantse Kerk.

Petrus vertelt kleine en grote verhalen over mensen en 

lokale protestantse kerken in heel Nederland. Verhalen 

over hoe samen kerkzijn mensen troost, hoop en zin geeft. 

Hoe nieuwe initiatieven als Kliederkerk of pioniersplekken 

voor nieuw elan zorgen. Hoe mensen soms twijfelen en 

toch blijven zoeken. Hoe de kerk hulp biedt aan mensen in 

nood. Doel van het blad is om lezers te inspireren.

Rots
Wie de naam Petrus hoort, denkt al snel aan de volgeling 

van Jezus, de visser uit Galilea. Waartegen Jezus zei:  

“Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen.” 

Het tijdschrift draagt deze naam niet voor niets. De kerk 

lijkt wel wat op Petrus: sterk als een rots en tegelijk zwak 

en feilbaar. Soms moedig, soms overmoedig, soms te 

voorzichtig. Maar vooral een plek waar ieder mens  

welkom is. Het magazine verschijnt vier keer per jaar. 

Een abonnement is gratis. 

Bekijk www.petrusmagazine.nl voor een eerste impressie 

van het blad.

Oplage
Circa 200.000 exemplaren

Doelgroep
Overwegend  leden van de Protestantse Kerk.

Aanleverdata advertenties
6 januari, 14 april, 21 juli, 6 oktober 2021 en 5 januari 2022.

Verschijningsdata 2021-2022
13 februari, 22 mei, 28 augustus, 13 november 2021 en  

12 februari 2022.

Advertentie formaten en tarieven
Formaat  Afmeting Tarief 

1/1 pagina  198 x 252 mm  €  3.500,-

1/2 pagina liggend  198 x 123 mm  €  1.900,-

1/2 pagina staand   96 x 252 mm  €  1.900,-

1/4 pagina   96 x 123 mm  €  970,-

Bij afname van meerder plaatsingen per jaar kan een 

staffelkorting worden besproken.

Advertentie exploitatie
Wordt verzorgd door media advies Theo Wijbenga
M 06 - 13 86 28 81 / 06 - 51 42 61 79
E advies@theowijbenga.nl
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MERIJN 
DEN HERTOG
Stilzitten is niet leuk,
helpen wel 

AHMED 
MAR COUCH
Het goede doen,
dáár gaat het om
 

KERK IN  ACTIE IN  EGYPTE 
De kracht van kleine kerken

http://www.petrusmagazine.nl

