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De Bijbel, Christus, 
genade en het geloof,… 
 
In 2017 (het jaar waarin 500 jaar Reformatie gevierd werd) zijn 
wij als ‘Prijs met Johannes de Heer’ gestart met onze 
activiteiten. 
Vandaag is het exact 502 jaar geleden dat Martin (Maarten) 
Luther zijn 95 stellingen publiceerde. Luther kwam in verzet 
tegen de praktijken die in die dagen binnen de kerk 
plaatsvonden. De kerk leek steeds meer op een instrument 
voor machtspolitiek dan een middel tot verbreiding van het 
Evangelie. Luther streefde ernaar om de kerk weer terug te 
brengen bij ‘de Bijbel, Christus, de genade en het geloof ’. 
Over Luther zijn ook minder fraaie zaken te melden (over wie 
niet?) maar het hierboven genoemde credo: ‘De Bijbel, 
Christus, genade en het geloof,…’ spreekt ons aan omdat dat 
exact omschrijft waarover Johannes de Heer-liederen ons 
laten zingen. 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Terugblikken 

Jubileum-zangdienst 
Op 13 oktober jl. vond de 10e 
JdH-zangdienst in de 
Bonifatiuskerk van Elden 
plaats. Deze speciale jubileum-
editie werd opgeluisterd door 
Zangvereniging IRENE uit 
Elden en ds. Jos de Heer 
(achterkleinzoon van Johannes 
de Heer) verzorgde een lezing 
over het leven van zijn 
overgrootvader.  
 

JdH zang- en benefietavond  
Vrijdagavond 18 oktober vond 
in de Hiense kerk van 
Dodewaard de Johannes de 
Heer zang- en benefietavond 
plaats ten bate van OPEN 
DOORS. Tijdens deze mooie 
zangavond werd er maar liefst 
785 euro bijeengebracht voor 
OPEN DOORS. Zij schrijven: 
Wat een mooi bericht! En ook 
leuk om te zien hoe de avond 
verlopen is! Bedankt voor jullie 
inzet en het bedrag dat jullie 
hebben ingezameld.   A.v.A. 

Open Doors 

De collecte tijdens de JdH-
zangavond van 29 november 
aanstaande (Bethelgemeente 
Den Bosch) is ook voor OPEN 
DOORS. Mooi om op deze 
wijze verbonden te blijven met 
andere christenen, wereldwijd. 

NIEUWSBRIEF 
OVER HET PROJECT ‘PRIJS MET JOHANNES DE HEER’

Een aantal teamleden van ‘Prijs met Johannes de Heer’ op de foto met 
ds. Jos de Heer (achterkleinzoon van Joh. de Heer) d.d. 13-10-2019
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Combi Zanggroep 
Met de Combi-Zanggroep (een samenwerkingsverband tussen 
het Leger des Heils korps Arnhem & Prijs met Johannes de 
Heer) mochten we onlangs weer zingen bij iemand thuis. 
Dinsdag 5 november gaan we ook weer zingen bij een 
echtpaar en voor de komende tijd staan er zo nog wat 
muzikale (verpleeg)huisbezoeken gepland! 
Mocht je voor iemand een huisbezoek met zang, een gedicht, 
persoonlijk gebed e.a. willen aanvragen, dan kan dat via: 
combi.zanggroep@gmail.com   
 

Kerstzang 
Onze medewerking is gevraagd voor de Kerstzang op het 
terrein van GGZ Wolfheze. 
Het Leger des Heils korps Arnhem verzorgt daar al jaren de 
Kerstzang en wij mogen dit jaar voor het eerst muzikale 
medewerking verlenen!

Mogelijk zijn wij op zoek naar jou! 
Heb je een muzikaal talent of denk je ons op andere wijze van 
dienst te kunnen zijn: laat het ons weten! 
Mocht je in jouw familie- of vriendenkring muzikanten of 
zangers kennen die wellicht af en toe eens medewerking 
zouden willen verlenen aan onze activiteiten?  
Breng ze gerust met ons in contact! 
Vragen, aanmeldingen, etc. via:  
info@prijsmetjohannesdeheer.nl 
 

Onze website 
Houd vooral ook onze website in de gaten! 
Naast onze activiteiten (die terug te vinden zijn in de online 
agenda) zijn daar ook de rubrieken ‘nieuws’ en ‘het favoriete 
JdH-lied van…’ 
 

Een mooie tekst om,  
op deze ‘hervormingsdag’, 
mee af te sluiten: 
 

En wordt niet gelijkvormig 
aan deze wereld, maar wordt 
hervormd door de vernieuwing 
van uw denken, opdat gij 
moogt erkennen wat de wil van 
God is: het goede, welgevallige 
en volkomene.  
 

Romeinen 12:2

�2

Komende data 
  
 

17 november / 10:00 uur  
JdH-themadienst 
PKN Hoenderloo 
Heldringsweg 10, Hoenderloo 
 
29 november / 19:30 uur  
JdH-zangavond 
Herv. Bethelgemeente 
Emmaplein 17, Den Bosch 
 
8 december / 19:00 uur  
JdH-zangdienst  
Geref. Kerk ‘de Kandelaar’ 
Stationsstraat 4, Holten 

26 januari 2020 / 16:00 uur 
JdH-zangdienst 
Herv. Gemeente ‘de Rank’ 
Huissensedijk 10, Elden (Arnhem)  
 
 

…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! 
 

Zullen we ook elkaar blijven 
dragen in gebed, waarin we ook 
onze vervolgde broeders en 
zusters niet mogen 
vergeten…?! 

Klaas achter het orgel, tijdens de JdH-
avond in de Hiense kerk te Dodewaard 

www.opendoors.nl

Arend van Hal
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