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NIEUWSBRIEF
OVER HET PROJECT ‘PRIJS MET JOHANNES DE HEER’
CORONA-UPDATE
Nu het RIVM de maatregelen
heeft verlengd, zijn al onze
externe activiteiten sowieso tot
1 juni geannuleerd. Wel blijven
wij medewerking verlenen aan
online uitzendingen,
videomontages en
buitenactiviteiten.

BIJDRAGEN
Het is fijn om te merken dat we
onderling verbonden zijn en
blijven, ook nu dat enigszins
op afstand is.
Ds. Jos de Heer stuurde ons
zijn Paasoverdenking toe.
In deze overdenking gaat hij in
op de coronacrisis en op onze
eigen verantwoordelijkheid
voor de wereld en voor elkaar.
Heb je deze overdenking nog
niet teruggeluisterd?
https://youtu.be/i_2vYfVP6QQ
Meer bijdragen, ook van (en
over) ds. Jos de Heer, zijn
terug te vinden op onze
inspiratie-pagina:
https://
prijsmetjohannesdeheer.com/
inspiratie/

WIST JE DAT
Corona het Latijnse woord
voor kroon / krans is…

Kroon Hem met gouden kroon, het Lam op Zijnen troon!
Hoor, hoe het hemels loflied al verwint in heerlijk schoon.

JdH-722

Koningsdag / Bevrijding
De bovenstaande foto toont ons op verschillende manieren in
welke periode wij onszelf bevinden:
-We stonden onlangs stil bij Goede Vrijdag & Pasen.
-We ‘vieren’ aankomende maandag (27-4) Koningsdag.
Maar ook in geestelijke zin roept deze afbeelding een aantal
gedachten op:
-Christus ontving op aarde een doornenkroon,
men noemde Hem ‘Koning der Joden’.
-Christus, het Lam (voor ons geslacht) zit nu op Zijn troon.
En dan zijn er nog een aantal metaforen:
-Ons lijden in deze huidige tijd (o.a. de coronacrisis, andere
ziekten, oorlogen, hongersnoden). EEN DOORNENKROON.
-Onze toekomst, als we in Jezus blijven: we zullen een kroon
ontvangen, priesters van God en Christus zijn en met Hem
als koningen heersen. EEN GOUDEN KROON
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KOMENDE DATA
25 april 2020
video-montage
Online Kerkdienst i.s.m.
Hervormde Gemeente ‘De Rank’.
31 mei 2020 / Pinksteren
video-montage
Online Pinksterdienst i.s.m.
Hervormde Gemeente ‘De Rank’.
De video’s staan vanaf de
bovengenoemde data op ons
Youtube-kanaal (KLIK HIER)
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Als we tijdens de aankomende Koningsdag en Nationale
Bevrijdingsdag verder kunnen kijken naar die andere grote dag,
de dag dat Koning Jezus wederkomt en we voor eeuwig
bevrijd zullen worden, dan zijn we rijke mensen!
Dan vieren we Koningsdag, erkennende dat ook de aardse
overheden door God zijn ingesteld. Dan danken we God voor
75 jaar bevrijding! En,… dan zien wij uit naar die dag waarop er
geen onrecht, geen pijn, geen ziekte, geen honger, geen dood
en geen rouw meer zullen zijn: op die dag, in de hemel,
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn! Dan zijn wij bij
Jezus en klinkt het overwinningslied! (Opw. 818)
Combi Zanggroep
De Combi Zanggroep kan voorlopig niet op pad, t.g.v. de
coronacrisis. Verpleeghuizen e.a. zijn gesloten voor bezoek.
Tijdens de Paasjubel bezochten we enkele Combi Zanggroepleden, om hen op te beuren tijdens deze coronacrisis én om,
buiten op straat, toch met elkaar te kunnen zingen van onze
Heiland, van Zijn liefde wondergroot! De video-montage van
onze Paasjubel / Paastour is terug te zien op ons YouTubekanaal of via de volgende link: https://youtu.be/JiN1q8C9Ue4

GEBED
Blijf onze (op dit moment veelal
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

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
De editie van 28 maart jl. bekijken? KLIK HIER
Wij wensen iedereen tot slot Gods nabijheid en zegen!
Met vriendelijke groet, Team ‘Prijs met Johannes de Heer’
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