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NIEUWSBRIEF
OVER HET PROJECT ‘PRIJS MET JOHANNES DE HEER’
TEAM UPDATE
Ons team is volop in
beweging. Soms moet een
teamlid (tijdelijk) afhaken,
anderzijds mogen we ons
gezegend weten met de
(terug)komst van (nieuwe)
teamleden. Ons team bestaat
momenteel uit:
Arend

Kees
Annemarie
Judith
Harm
Jolanda
Eline
Mirjam
Margreet
Esther
Klaas
Marjo
Frank

- algehele leiding

-

zang / muzikant
spreker
spreker
saxofoon
hobo
trompet / orgel
fluitiste
fluitiste
fluitiste / zang
zang
zang
geluid / orgel
gastvrouw
video /gastheer

UITNODIGING
Op vrijdagavond 3 januari
2020 organiseert ‘Prijs met
Johannes de Heer’ een GRATIS
Nieuwjaarsontmoeting!
Locatie: Willibrorduskerk
Adolf v. Nieuwenaarlaan 3
ARNHEM (wijk: Molenbeke)
Zanguur in de kerk: 19:30 uur
Nieuwjaarsborrel: 20:30 uur
in ‘de Kloostergang’ naast de kerk

Opgave (gewenst) via:

Vol verwachting blijf ik uitzien, tot die dag eens dagen zal,
dat de Heiland op de wolken, weerkomt met bazuingeschal. (JdH-769)

Advent,
uitzien naar Zijn komst!
Zondag 1 december aanstaande vangt de Adventstijd aan.
Een periode van ‘uitzien’ en ‘toeleven naar’,…
Hoe verwonderlijk is het eigenlijk dat we in de Adventstijd
toeleven naar de komst (adventus) van Jezus Christus,
om vervolgens tijdens het Kerstfeest zelf slechts terug te zien
op Zijn komst naar deze aarde, 2019 jaar geleden!
Kerstfeest zou toch veel meer diepgang en
toekomstperspectief krijgen, als we niet alleen Jezus’ eerste
komst op aarde vieren en herdenken, maar tegelijkertijd ook
hoopvol uitzien naar Zijn wederkomst, waarvan het refrein
van Johannes de Heer-lied nr. 769 zo mooi omschrijft:
‘Welk een uitzicht, Bruidsgemeente! Eeuwig Hem ten eigendom.
“Maranatha” blijft ons wachtwoord, “amen, ja Heer Jezus, kom!”

info@prijsmetjohannesdeheer.nl
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Combi Zanggroep
Met de Combi-Zanggroep mogen we 6 december aanstaande
bij iemand thuis gaan zingen en op dinsdag 17 december
verlenen wij medewerking aan de Kerstzang op het terrein van
Pro Persona (GGZ) in Wolfheze.
Mocht je voor iemand een huisbezoek met zang, een gedicht,
persoonlijk gebed e.a. willen aanvragen, dan kan dat via:
combi.zanggroep@gmail.com
KOMENDE DATA

Deo volente

8 december 2019 / 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)
8 februari 2020 / 19:30 uur
Tweetalige JdH-zangdienst
Bahasa Indonesia & Nederlands
kerkgebouw ‘de Kandelaar’
Den Haagweg 1, Arnhem (Elderveld)
20 maart 2020 / 19:30 uur
JdH zang- en benefietavond
t.b.v. ‘Christenen voor Israël’
Hiense Kerk
Waalbandijk 95 Dodewaard
…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?! Laten we
daarin onze vervolgde broeders
en zusters in Christus niet
vergeten…

www.opendoors.nl

Vervolg op de zang- en benefietavond van 18 oktober jl.
Omdat 93 mensen JA stemden voor een vervolg op de eerste
JdH zang- en benefietavond in de Hiense kerk te Dodewaard
is er een vervolgdatum (+ goed doel) gepland: 20 maart 2020 !!!
Hertaal-project
Momenteel wordt er binnen ‘Prijs met Johannes de Heer’
gewerkt aan het hertalen van bekende JdH-liederen.
Niet om daarmee de oude / originele versies overboord te
gooien, maar als extra optie naast het bestaande repertoire.
Vooral geschikt voor bijv. evangelisatie- en jongerendiensten
omdat de teksten worden overgezet naar ‘woorden van nu’.
Ons Youtube-kanaal
We proberen op ons Youtube-kanaal boven de 100 abonnees
uit te komen, omdat we dan van Youtube ‘meer rechten’
krijgen.
Bent u nog geen abonnee? ‘Wacht er dan niet langer mee!’
Bent u al abonnee? ‘Vertel het aan een vriend of twee!’
https://www.youtube.com/channel/UCy4ZldwkWZbpT9YZbfX-ceQ/videos

Tot slot
We willen deze nieuwsbrief afsluiten, en de Adventstijd
ingaan, met een mooie tekst uit Jesaja 9 waar staat:
Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.
Een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op Zijn schouders.
Deze namen zal Hij dragen:
Wonderbare Raadsman,
Goddelijke Held,
Eeuwige Vader,
Vredevorst.
Jesaja 9 vers 1 en 5

Met vriendelijke groet,
Team ‘Prijs met Johannes de Heer’
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