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Wij trekken verder,… 
Johannes de Heer lied 694 bezingt het feit dat wij optrekken 
naar Sion.  
 
Couplet 4 zegt: 
 
Vertel en zing van Hem, 
Die voor ons stierf aan ’t kruis: 
van Jezus, Die ons ’t leven geeft, 
van Jezus, Die ons ‘t leven geeft 
en leidt naar ’t Vaderhuis 
en leidt naar ’t Vaderhuis! 
 
Wij trekken naar Sion, naar ‘t heerlijke, hemelse Sion,  
wij trekken op naar Sion, de schone stad van onze God. 
 

Optrekken naar,… en verder trekken,… 
 
Ook wij trekken verder, over provincie-grenzen heen.  
Na Gelderland nu ook Overijssel en Brabant! 
Op vrijdagavond 16 augustus gaan we naar Den Bosch en op 
zondagavond 8 december gaat we naar Holten, Deo volente.
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Zingen & Kampvuur 

De afgelopen twee jaar 
organiseerden wij op de 
Ginkelse Heide in Ede ‘Zingen 
rondom het kampvuur.’  
Omdat wij tweemaal gemerkt 
hebben dat er hoofdzakelijk 
mensen uit onze trouwe 
achterban komen (en weinig 
tot geen mensen vanuit de 15 
genodigde Edese kerken) 
hebben wij besloten geen 
vervolg te geven aan deze 
activiteit. In plaats daarvan 
kijken wij naar nieuwe 
mogelijkheden op andere 
locaties in de regio. 

Open Doors 

De vorige keer schreven we al 
dat 2 van onze teamleden 
actief betrokken zijn bij het 
werk van ‘Open Doors’  
(deze stichting is werkzaam 
onder verdrukte en vervolgde 
christenen wereldwijd).  
Op vrijdagavond 18 oktober 
organiseren wij een Johannes 
de Heer zang- en 
benefietavond waarvan de 
opbrengst geheel ten goede 
zal komen aan ‘Open Doors’. 
 
Locatie: Hiense kerk, 
Waalbandijk 95, Dodewaard. 
 
Van harte welkom om 19:30 u. 
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Voor de tiende JdH-zangdienst in de Bonifatiuskerk van 
Elden / Arnhem (jubileum-editie op zondag 13 oktober) zijn 
we al druk in de weer! 
Deze tiende JdH-zangdienst 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. Van harte uitgenodigd! 
 
Met de Combi-Zanggroep (een samenwerkingsverband tussen 
het Leger des Heils korps Arnhem & Prijs met Johannes de 
Heer) mochten we onlangs weer zingen in een zorgcentrum. 
In twee huiskamers mochten we een zangmoment verzorgen, 
met ruimte voor een gesprek, samen zingen, een gedicht en 
een gebed. De vele uitingen van dankbaarheid bemoedigen 
ons om met dit initiatief door te gaan, dus ook in die zin 
‘trekken we verder!’ De komende tijd wordt er contact gelegd 
met nog een aantal zorgcentra in de regio, zodat we op nog 
meer plaatsen mogen zingen, getuigen en bemoedigen!  
 
Dat christelijke liederen vaak tot troost en bemoediging 
mogen zijn bleek ook afgelopen week weer.  
Wij ontvingen het bericht dat een trouwe bezoekster van 
onze ‘Johannes de Heer & William Booth-zangmiddagen’  
is overleden. Boven haar kaart stond de tekst:  
‘Vaste Rots van mijn behoud.’ (Gezang 174 / JdH-283) 
 
Dit lied is een lied van hoop! Daarnaast is het een gezongen 
geloofsbelijdenis, waarin erkent wordt dat onze hulp en onze 
redding slechts gevonden wordt bij Jezus Christus. 
Daarnaast bezingt dit lied in couplet 4 ook ‘het trekken / 
opklimmen naar Sion’,… 
 
Dat we in ons 
optrekken naar Sion, 
en in ons verder 
trekken, de ogen 
gericht mogen houden 
op de vaste Rots van 
ons behoud, nl.  Jezus 
Christus: Gods Zoon 
en onze Heer!
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Komende data 
  
 

16 augustus / 20:00 uur 
JdH-Zangavond 
Hervormde Bethelgemeente 
Emmaplein 17, Den Bosch 
 
29 september / 10:00 uur 
JdH-Zangdienst 
Bapt. gem. Arnhem-Centrum  
Willem van Kleeflaan 6, Arnhem  
 
13 oktober / 16:00 uur  
JdH-Zangdienst (jubileum-editie)  
Herv. gemeente ‘de Rank’ Elden 
m.m.v. Zangvereniging Irene 
en ds. Jos de Heer (achterkleinzoon) 
Huissensedijk 10, Elden / Arnhem 

18 oktober / 19:30 uur  
JdH zang- en benefietavond  
t.b.v. ‘Open Doors’. 
locatie: Hiense Kerk 
Waalbandijk 95, Dodewaard  
 
27 oktober / 10:00 uur  
JdH-themadienst 
Gereformeerde Kerk 
Nieuw Milligenseweg 22 Kootwijk 
 

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

Gebed 
  

Blijf onze activiteiten 
a.u.b. meenemen in 
jullie persoonlijke 
gebeden!!!  Wij trekken verder het land in…
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