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Want zo lief had God de wereld, 
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gaf ! 
 
 
 
 
 
 

De ‘Goede Week’ komt in zicht, we zijn op weg naar het 
belangrijkste feest van de christenheid: PASEN! 
 

Nu wij met Pasen niet massaal naar de kerk kunnen gaan en 
niet gezamenlijk in Paasjubel kunnen uitbreken, bereidt het 
team van ‘Prijs met Johannes de Heer’, in samenwerking met 
Hervormde Gemeente ‘De Rank’ uit Elden (gem. Arnhem), 
een video-montage voor met als titel: ‘Passie & Pasen 2020’. 
De samenzang is opgenomen tijdens de Passie & Pasen-dienst 
van zondag 14 april 2019 en de gebeden, meditatie en zegen 
worden eerdaags opgenomen in de Bonifatiuskerk van Elden 
in samenwerking met ds. J.B. Kamp.  
Zo kunnen we onze Drie-enige God tóch prijzen met 
Paaszang en zelf ook bemoedigd worden door actuele 
bijdragen in de vorm van gebeden, een meditatie, etc.  
Zing, bid en luister je mee?! 
De video-montage staat eerste Paasdag online op ons kanaal!
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CORONA-UPDATE 

Nu het RIVM de maatregelen 
heeft aangescherpt, zijn  
(in goed overleg met de 
betreffende kerken) al onze 
externe activiteiten tot 1 juni 
geannuleerd. Wel blijven wij 
medewerking verlenen aan 
online-uitzendingen en video-
montages. 
 

WEL EN WEE 

  

De afgelopen periode 
ontvingen wij tweemaal een 
overlijdensbericht. Beide 
personen leden aan kanker en 
bezochten eerder onze 
PMJDH-zangactiviteiten 
 

Eén van onze teamleden werd 
onlangs kortdurend in het 
ziekenhuis opgenomen voor 
een heupoperatie. Zij mocht 
daags na de operatie weer 
naar huis! 
 

‘De Kandelaar’ in Arnhem-Zuid 
(waar wij onlangs nog onze 
tweetalige JdH-zang hadden) 
sluit dit jaar haar deuren.  
Deze PKN-gemeente wordt 
samengevoegd met de andere 
PKN-gemeente in Arnhem-
Zuid: ‘de Salvatorkerk’  
 

Wij wensen iedereen Gods 
liefdevolle en beschermende 
nabijheid toe, in alle 
afzonderlijke omstandigheden.

NIEUWSBRIEF 
OVER HET PROJECT ‘PRIJS MET JOHANNES DE HEER’

Ik wil zingen van mijn Heiland, van Zijn liefde wondergroot,  
Die Zichzelve gaf aan ’t kruishout en mij redde van de dood!  JdH-657

PASEN 2020
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Combi Zanggroep 
De Combi Zanggroep kan voorlopig niet op pad, t.g.v. de 
coronacrisis. Verpleeghuizen e.a. zijn gesloten voor bezoek.  
 

Geef ons jouw verzoeknummer door! 
Om in deze periode toch met elkaar verbonden te blijven  
en om toch te kunnen delen in onze passie voor JdH-liederen, 
zijn wij voornemend om de komende tijd meerdere 
verzoeknummer-montages te maken. 
Wil je jouw favoriete JdH-lied horen of wellicht een lied voor 
iemand anders aanvragen? Laat het ons weten! 
Dit kan via: info@prijsmetjohannesdeheer.nl  
 

Ons Youtube-kanaal 
Heb je jezelf al geabonneerd op ons Youtube-kanaal? 
We hebben nog 52 mensen nodig voor meer rechten!  
Hoe het werkt? KLIK HIER voor uitleg. 
Ook zijn er weer nieuwe video’s geplaatst! 
KLIK HIER om naar ons Youtube-kanaal te gaan. 

 

Tot slot 
We sluiten af met een wens / bede aan de hand van JdH-411 
 

1. Beveel gerust uw wegen, al wat u ’t harte deert, 
der trouwe hoed’ en zegen van Hem Die ’t al regeert. 
Die wolken, lucht en winden, wijst spoor en loop en baan, 
zal ook wel wegen vinden, waarlangs uw voet kan gaan. 
 

2. De Heer moet gij vertrouwen, begeert gij d’ uitkomst goed! 
Op Hem uw hope bouwen, zal ’t slagen, wat gij doet. 
Door geen bekommeringen, geen klagen en geen pijn  
laat God Zich iets ontwringen: Hij wil gebeden zijn. 
 

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

�2

KOMENDE DATA 

5 april 2020 / PALMPASEN 
video-montage 
Online Kerkdienst i.s.m. 
Hervormde Gemeente ‘De Rank’. 
 

12 april 2020 / PASEN 
video-montage 
‘Passie & Pasen 2020’  i.s.m. 
Hervormde Gemeente ‘De Rank’. 
 

De video’s staan vanaf de 
bovengenoemde data op ons 
Youtube-kanaal (KLIK HIER) 

GEBED 

  

Blijf onze (op dit moment online) 
activiteiten a.u.b. meenemen in 
jullie persoonlijke gebeden.  
Dat alles tot zegen mag zijn en 
blijven! 
 

Wij blijven iedereen oproepen 
om in gebed en gedachten onze 
verbondenheid tot uitdrukking te 
brengen met alle slachtoffers van 
het coronavirus over de hele 
wereld. We denken daarin aan de 
nabestaanden van overledenen, 
de mensen die met het virus 
besmet zijn, het medisch 
personeel en andere 
hulpverleners, en allen die vanuit 
de overheid en andere 
instellingen zich inzetten om de 
verdere verspreiding van het 
virus onder kwetsbaren te 
voorkomen.  
 

HEER, ontferm U 
en red ons uit deze situatie! 

https://www.youtube.com/channel/UCy4ZldwkWZbpT9YZbfX-ceQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCy4ZldwkWZbpT9YZbfX-ceQ/videos
mailto:info@prijsmetjohannesdeheer.nl
https://prijsmetjohannesdeheer.com/abonneren-op-ons-youtube-kanaal/
https://www.youtube.com/channel/UCy4ZldwkWZbpT9YZbfX-ceQ/videos

	CORONA-UPDATE
	WEL EN WEE
	Want zo lief had God de wereld, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gaf!
	KOMENDE DATA
	GEBED

