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Een terugblik op 2018 
We kijken nu al dankbaar terug op ons tweede jaar.  
Nadat we in 2017 elf activiteiten mochten uitvoeren, nam 
onze naamsbekendheid toe. Hierdoor kwamen er nog meer 
aanvragen. We hebben in 2018, op het moment dat we deze 
brief schrijven, al twintig activiteiten mogen uitvoeren.  
Toen we eind 2016 de eerste ideeën voor het project  
‘Prijs met Johannes de Heer’ uitwerkten, en we in april 2017 
onze eerste JdH-zangdienst ten uitvoer brachten, hadden we 
niet verwacht dat we in zo’n korte tijd al zo’n groot bereik 
zouden hebben. 
Wat een zegen dat we twee belangrijke thema's weer onder de 
aandacht mogen brengen: 
-de persoonlijke bekering / het geloof in Jezus (genade-offer) 
-de verwachting van Zijn wederkomst (‘Alles wordt nieuw!’)

Inmiddels zijn we kind aan huis bij Hervormde Gemeente  
‘de Rank’ in Elden (Arnhem). Viermaal per jaar mogen we 
voor- en met hen een JdH-zangdienst organiseren.  
Ieder kwartaal wordt er een JdH-zangdienst ingepland en 
uitgevoerd hetgeen, naar wat wij van de aanwezigen 
terughoren, mensen tot dankbaarheid stemt! 

�1

Nieuw: pastoraat 

Er is een Combi-Zanggroep 
ontstaan met mensen vanuit 
het Leger des Heils & Prijs met 
Johannes de Heer. We zingen 
bij ouderen / zieken op de 
kamer, of in grotere ruimten. 

We gaan door! 

Hervormde Gemeente  
‘de Rank’ (Elden / Arnhem) 
heeft laten weten ook in 2019 
viermaal een JdH-dienst met 
ons te willen organiseren. 
De Gereformeerde Kerk van 
Kootwijk wil in 2019 ook weer 
2 diensten (voorjaar / najaar).  
Andere kerken / partijen die 
dit jaar lieten weten open te 
staan voor een vervolg in 2019 
worden op dit moment 
aangeschreven met de vraag 
of dit nog steeds zo is, en zo 
ja: of we de agenda’s naast 
elkaar kunnen leggen. 

Gebed 

Blijf onze activiteiten a.u.b. 
meenemen in jullie 
persoonlijke gebeden. 
Dat het tot eer van God- en tot 
opbouw van de mensen mag 
zijn! >>> Zullen we ook elkaar 
blijven dragen in gebed?! 
Dat God ons leidt in alle 
omstandigheden! 
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Ook in de Gereformeerde Kerk van Kootwijk zijn wij 
tweemaal per jaar te vinden voor een JdH-themadienst en in 
andere plaatsen, zoals Hoenderloo, Harskamp, e.a. mogen wij 
ook weer uitzien naar een vervolg op eerdere samenwerking. 
 
Dan hadden we in juni een openlucht-samenkomst onder de 
noemer ‘Zingen rondom het kampvuur’. (Zie foto onderaan 
deze nieuwsbrief). Wat een geslaagde en gezegende middag 
ervoeren we daar op de Ginkelse Heide in Ede!  
 
Thema’s die dit jaar onder andere voorbijkwamen waren:  
Stromen van zegen, Al de weg leidt mij mijn Heiland, Kroon 
Hem met gouden kroon, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, 
Drievuldigheidszondag (zondag Trinitatis), e.a. 
 
Naast de JdH-zangdiensten in de verschillende kerken, 
mochten we meerdere keren zingen in zorgcentra, 
verpleeghuizen, in een hospice en op andere locaties.  
Dit deden we in samenwerking met het Leger des Heils:  
een aantal heilssoldaten heeft met ons een combi-zanggroep 
opgericht van waaruit we mensen bezoeken met zang, gebed, 
een gedicht, een bemoedigend woord, enz. 
 
Zo hopen we, ook in de toekomst, met onze activiteiten bij te 
dragen aan ‘bemoediging’, ‘vertroosting’ en ‘bekering’ waarbij 
we in alles tot opbouw willen zijn van Gods Gemeente:  
het Lichaam van Christus op aarde! 
 
Dat ook wij ons, iedere dag opnieuw, mogen bekeren zodat de 
Heilige Geest ons kan inspireren en we geborgen zijn in Gods 
handen, door de genade van Jezus Christus, onze Heer!                                      
 
Dat geeft het leven 
inhoud! 
 
Dat geeft reden tot 
verlangend, biddend 
en dankend zingen! 
 
Dat geeft kracht, 
moed en inspiratie om 
door te gaan!
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Komende data 
  

30 december 2018 / 9:45 uur 
Dienst met JdH-liederen  
Prijs met Johannes de Heer & 
Baptisten Arnhem-Centrum  
 
27 januari 2019 / 16:00 uur 
JdH-Zangdienst 
‘Prijs met Johannes de Heer’ 
en Herv. gemeente ‘de Rank’ 

24 februari 2019 / 10:00 uur 
JdH-Zangdienst 
‘Prijs met Johannes de Heer’ 
en de Geref. Kerk te Kootwijk 
 
14 april 2019 / 19:00 uur 
JdH-Zangdienst 
‘Prijs met Johannes de Heer’ 
en Herv. gemeente ‘de Rank'  
 
19 mei 2019 / 10:00 uur 
JdH-Zangdienst 
‘Prijs met Johannes de Heer’ 
en Geref. Kerk te Harskamp 
 
14 juli 2019 / 19:00 uur  
JdH-Zangdienst 
‘Prijs met Johannes de Heer’ 
en Herv. gemeente ‘de Rank’  
 
13 oktober 2019 / 16:00 uur 
JdH-Zangdienst 
‘Prijs met Johannes de Heer’ 
en Herv. gemeente ‘de Rank’ 

…houd verder de AGENDA op 
de website in de gaten, om  
up-to-date te blijven… 
www.prijsmetjohannesdeheer.nl 

    Zingen rondom het kampvuur, Ede


