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NIEUWSBRIEF
OVER HET PROJECT ‘PRIJS MET JOHANNES DE HEER’
IN DE KRANT (het RD)
Onlangs verscheen er in het
RD (rubriek: ‘muziek’) een leuk
artikel waarin ds. Jos de Heer
met het orgeltje van zijn
overgrootvader te zien is en
waarin hij aan het woord komt
over een aantal zaken.
Wij worden ook nog
genoemd! Het artikel is op
internet terug te zien.
KLIK HIER voor het artikel

NIEUWE AANWINST

Nieuwjaarszang in de Willibrorduskerk van Arnhem (3 januari 2020)

Onlangs kregen we de kans
om een grote smeedijzeren
menora over te nemen voor
een aantrekkelijke prijs.
Deze menora is 26-1 in
gebruik genomen (Nationale
Holocaust Herdenking) en zal
ook te zien zijn tijdens de JdH
zang- en benefietavond t.b.v.
‘Christenen voor Israël’ (20-3).

Wij van de aarde,
zoeken het paradijs…
Willem Barnard dichtte (vrij naar: ‘Deilig er jorden’) eens:
Wij van de aarde, zoeken het paradijs
samen op reis zijn wij levenslang.
Al wat er goed is, al wat van God is
doet ons verlangen naar Zijn land. (melodie: JdH-737)
Dat ‘zoeken’ en ‘reizen’ kan op verschillende manieren.
Dat is ook wat wij in de verschillende kerken zien en ervaren.
Enerzijds heeft dat mooie, verrassende kanten,…
anderzijds lijken ‘verschillen’ en ‘eigen wensen’ ons wel eens
uit elkaar te drijven.
Wij hopen en bidden dat God de activiteiten van
‘Prijs met Johannes de Heer’ blijft zegenen. Dat het tot eer
van Hem- en tot opbouw van ons mensen mag blijven én dat
het interkerkelijk karakter verbindend mag uitwerken.
Zo ‘zoeken’ en ‘reizen’ we verder,… naar Zijn land:
het Nieuwe Jeruzalem!
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Combi Zanggroep
Dinsdag 28 januari jl. mochten we (in 2 huiskamers) zingen in
wooncentrum Vreedenhoﬀ in Arnhem. Dinsdag 11 februari
hopen we naar verpleeghuis ‘Joachim en Anna’ in Nijmegen te
gaan. We zijn daar uitgenodigd om te komen zingen bij een
Heilssoldate op leeftijd, i.v.m. haar verjaardag!
Mocht je voor iemand een huisbezoek met zang, een gedicht
en / of persoonlijk gebed willen aanvragen, dan kan dat via:
combi.zanggroep@gmail.com

8 februari 2020 / 19:30 uur
Tweetalige JdH-zangdienst
Bahasa Indonesia & Nederlands
kerkgebouw ‘de Kandelaar’
Den Haagweg 1, Arnhem (Elderveld)
M.m.v. drie Indonesische kerken
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
12 april 2020 / 10:00
Paasdienst met JdH-liederen
Gereformeerde Kerk
Beatrixlaan 2 Harskamp
Meer info in onze online AGENDA

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

Israël / Holocaustherdenking
Zondag 26 januari jongstleden stonden we tijdens de JdHdienst in de Bonifatiuskerk van Elden (Arnhem) onder het
thema ‘Geef ons vrede!’ onder andere stil bij de Nationale
Holocaust Herdenking die op die datum plaatsvond.
We staken kaarsen aan op de nieuw aangeschafte menora.
Vrijdag 20 maart aanstaande organiseren we een JdH zang- en
benefietavond ten bate van ‘Christenen voor Israël’.
Op deze wijze willen we telkens verbonden blijven met onze
oudste broeder (Israël) waar wij door het geloof in Jezus
Christus aan verbonden zijn. (o.a. te lezen in Romeinen 11)
Ons Youtube-kanaal
Er zijn weer nieuwe video’s toegevoegd op ons
Youtube-kanaal: de Nieuwjaarszang, de dienst van 26-01, etc.
KLIK HIER om naar ons Youtube-kanaal te gaan

Tot slot
We hopen elkaar binnenkort weer te mogen begroeten.
Wellicht 8 februari in Arnhem of 20 maart in Dodewaard?
We zien er naar uit!
Met vriendelijke groet,
Team ‘Prijs met Johannes de Heer’
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