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NIEUWSBRIEF
OVER HET PROJECT ‘PRIJS MET JOHANNES DE HEER’

Uitbreiding
De afgelopen periode zagen
we verheugd hoe ons
vrijwilligersteam zich
uitbreidde:
-Judith Berns (hobo)
-Annemarie van Hal (saxofoon)
-Margreet Brongers (zang)

Open Doors
Twee van onze teamleden zijn
actief betrokken bij het werk
van Open Doors (een
organisatie die op de bres
staat voor vervolgde
christenen).
Tijdens onze (zang)activiteiten
willen wij blijven stilstaan bij
het feit dat christenen niet
overal ter wereld samen
kunnen komen in de naam van
Jezus. Meer info. over Open
Doors via hun site en d.m.v.
folders op onze lectuurtafel.

Gebed
Blijf onze activiteiten a.u.b.
meenemen in jullie
persoonlijke gebeden.
Dat het tot eer van God- en tot
opbouw van ons mensen mag
zijn! >>> Zullen we ook
elkaar blijven dragen
in gebed?! Dat God
ons leidt in alle
omstandigheden!

Tel uw zegeningen,…
Johannes de Heer lied 256 houdt ons voor dat we onze
zegeningen moeten tellen, één voor één.
En,… zo zegt het lied, dan zien we Gods liefde door alles
heen!
Als we terugkijken naar het afgelopen half jaar, dan kunnen
we niet anders concluderen dan dat deze woorden waar zijn!
Dat wil niet zeggen dat het altijd glorie-tijden waren,
volstrekt niet.
We kwamen, ook binnen ons team, soms voor moeilijke zaken
te staan. Zo moesten twee teamleden kort na elkaar afscheid
nemen van hun moeder. Tijdens beide uitvaartdiensten klonk
het lied: ‘Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam,…’
waarin verderop in het lied Gods Naam op troostrijke wijze
klonk: ‘Ik ben Die Ik ben én Ik zal er zijn!’
Dat is een troost en een zegen op zich!
In een hospice en in verschillende zorg- en verpleegcentra
mochten we weer een aantal keer een zanguur verzorgen met
de Combi Zanggroep (…)
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(een samenwerkingsverband tussen het Leger des Heils korps
Arnhem en Prijs met Johannes de Heer).

Komende data
6 juli / 14:00 uur
Zingen rondom het kampvuur
Kampvuurkuil Ginkelse Heide,
Wijde Veldweg - EDE
14 juli / 19:00 uur
JdH-Zangdienst Bonifatiuskerk
‘Prijs met Johannes de Heer’
en Herv. gemeente ‘de Rank’ Elden

16 augustus / 20:00 uur
JdH-Zangavond
‘Prijs met Johannes de Heer’
en de Herv. Gem. van den Bosch
29 september / 10:00 uur
JdH-Zangdienst
‘Prijs met Johannes de Heer’
en Bapt. gem. Arnhem-Centrum
13 oktober / 16:00 uur
JdH-Zangdienst (jubileum-editie)
‘Prijs met Johannes de Heer’
en Herv. gemeente ‘de Rank’ Elden

m.m.v. Zangvereniging Irene
en ds. Jos de Heer (achterkleinzoon)
27 oktober / 10:00 uur
JdH-Zangdienst
‘Prijs met Johannes de Heer’
en Geref. Kerk te Kootwijk
17 november 2019 / 10:00 uur
JdH-Zangdienst
‘Prijs met Johannes de Heer’
en PKN Hoenderloo
…houd verder de AGENDA op
de website in de gaten, om
up-to-date te blijven…

In de Bonifatiuskerk van Elden / Arnhem mochten we, i.s.m.
Herv. Gem. ‘de Rank’, ook dit jaar al tweemaal een JdHzangdienst organiseren, waarvan de ‘Passie & Pasen-editie’
(14 april jl.) wel een hele bijzondere zangdienst was!
Voor zondag 14 juli staat de eerstvolgende zangdienst in de
Bonifatiuskerk gepland en ook voor de tiende zangdienst
aldaar (jubileum-editie op zondag 13 oktober) zijn we al druk
in de weer!
Deze tiende JdH-zangdienst in de Bonifatiuskerk wordt extra
feestelijk met bijdragen van Christelijke Zangvereniging Irene
uit Elden en met een lezing over het leven van Johannes de
Heer door niemand minder dan zijn achterkleinzoon
ds. Jos de Heer uit Zaltbommel!
Het afgelopen half jaar waren we ook weer te gast in de
Gereformeerde Kerk van Kootwijk, de Gereformeerde Kerk
van Harskamp en bij het Leger des Heils korps Arnhem waar
we een zangmiddag organiseerden onder de noemer ‘William
Booth & Johannes de Heer’. We zongen zowel liederen van
het Leger des Heils als uit de bundel van Johannes de Heer.
Een brassband, van maar liefst 22 mensen, leverde muzikale
bijdragen en nam een gedeelte van de samenzang-begeleiding
voor zijn rekening.
Van alle diensten / activiteiten zijn videomontages terug te
zien op ons eigen Youtube-kanaal: Prijs met Johannes de Heer.
Wij tellen onze zegeningen en kijken dankbaar terug op de 39
activiteiten die wij sinds april 2017 al mochten uitvoeren!
Hoopvol kijken wij
naar de toekomst,
benieuwd naar alles
wat we nog mogen
organiseren en
meemaken.
En we blijven onze
zegeningen tellen,
dwars door alles heen!
Muzikaal ontvangst (G.K. Harskamp)
2

