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Groot is Uw trouw, o HEER 
 

Groot is Uw trouw, o HEER, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U.  
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde:  
Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu! 
 
Groot is Uw trouw, o HEER. Groot is Uw trouw, o HEER. 
Iedere morgen aan mij weer betoond! 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven: 
groot is Uw trouw, o HEER, aan mij betoond!    (JdH-149) 
 
Wat is het bovenstaande lied eigenlijk toepasselijk zo rond de 
jaarwisseling! 
 
Terugkijkend: ‘Groot is Uw trouw, o Heer,… aan mij betoond! 
Vooruitkijkend: ‘Gij blijft immer Dezelfde,  
Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu!’ 
 
Die bemoediging, die troostvolle wetenschap, wensen wij 
jullie allen toe bij het binnentreden van het nieuwe jaar! 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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 (t/m 2 januari) via: 
info@prijsmetjohannesdeheer.nl 

 
KOMENDE DATA: 

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) 

23 februari 2020 / 10:00 uur 
JdH-themadienst 
Gereformeerde Kerk  
Nieuw Milligenseweg 22, 
Kootwijk 

20 maart 2020 / 19:30 uur 
JdH zang- en benefietavond 
t.b.v. ‘Christenen voor Israël’  
Hiense Kerk  
Waalbandijk 95 Dodewaard 

OUD & NIEUW(S)BRIEF 
OVER HET PROJECT ‘PRIJS MET JOHANNES DE HEER’

Johannes de Heer-zangdienst in de Gereformeerde Kerk van Holten 
waar we 8 december 2019 jl. met ruim 90 aanwezigen zongen etc.
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Combi Zanggroep 
Ook in 2020 hopen we weer op pad te gaan voor muzikale, 
pastorale huisbezoeken. De eerste afspraken staan 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  

Mini documentaire 
Twee teamleden van ‘Prijs met Johannes de Heer’ waren 
onlangs in Engeland. 
Zij hebben daar onder andere opnames gemaakt voor de mini 
documentaire: ‘Liederen van de overkant’… 
Deze documentaire legt in beeld en geluid uit hoe de 
zangbundel van Johannes de Heer tot stand is gekomen.  
Met interessant zwart-wit beeldmateriaal van de trein- en 
bootreis (begin 1900), met filmopnames van Johannes de Heer 
én met verslaglegging vanaf het ‘Paternoster square’ anno nu. 
De moeite waard! Je kunt de video bekijken op Youtube  
(typ in het zoekvenster: ‘Liederen van de overkant’)  
of via de volgende link: https://youtu.be/YyqOIv62Sjs

Ons Youtube-kanaal 
We proberen op ons Youtube-kanaal boven de 100 abonnees 
uit te komen, omdat we dan van Youtube ‘meer rechten’ 
krijgen.  
Ben je nog geen abonnee? ‘Wacht er dan niet langer mee!’ 
Ben je al abonnee? ‘Vertel het aan een vriend of twee!’ 
https://www.youtube.com/channel/UCy4ZldwkWZbpT9YZbfX-ceQ/videos

Tot slot 
We hopen elkaar binnenkort weer te mogen begroeten tijdens 
één of meerdere van onze activiteiten! 
 

Met vriendelijke groet,  
Team  ‘Prijs met Johannes de Heer’
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BIJ HET NIEUWE JAAR 

Wij wensen 
iedereen een 
gezond, 
voorspoedig 
maar vooral 
gezegend 
2020 toe! 

 
Dat in alle omstandigheden, 
in vreugde en verdriet, 
JdH-lied 770 ons mede tot steun 
mag zijn: 
 
Wees mijn Leidsman, 
trouwe Here, 
voer mij, pelgrim, door de nacht. 
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 
van Wie ‘k al mijn steun verwacht. 
Brood des hemels,  
Brood des hemels, 
voed mij door Uw heil’ge kracht, 
voed mij door Uw heil’ge kracht! 
 

GEBED 

  

Blijf onze activiteiten a.u.b. 
meenemen in jullie persoonlijke 
gebeden. Dat alles tot zegen 
mag zijn en blijven!  
 

Zullen we ook elkaar blijven 
dragen in gebed?!   
 

Laten we daarin onze vervolgde 
broeders en zusters in Christus 
niet vergeten… 

         www.opendoors.nl

https://youtu.be/YyqOIv62Sjs
https://www.youtube.com/channel/UCy4ZldwkWZbpT9YZbfX-ceQ/videos
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