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NIEUWSBRIEF
OVER HET PROJECT ‘PRIJS MET JOHANNES DE HEER’
CORONA-UPDATE
Nu het RIVM een aantal
maatregelen heeft versoepeld,
hebben ook wij ons gebogen
over de vraag: ‘wat is al dan
niet verantwoord?’
Vanaf 1 juli mogen er weer
kerkdiensten plaatsvinden tot
max. 100 aanwezigen, mits
men 1,5 meter uit elkaar kan
zitten. Dit is in veel kerken waar
wij komen helaas niet praktisch
uitvoerbaar (er kunnen dan
hooguit 30 a 40 mensen in de
kerk zitten). Daarnaast: zingen
wordt ontraden.
Wij zijn van mening dat we
voorzichtig en verantwoord
met elkaar om moeten (blijven)
gaan en juist omdat Johannes
de Heer-activiteiten door veel
ouderen worden bezocht,
blijven wij de komende tijd
kritisch meedenken in wat ons
al dan niet verantwoord lijkt.
Mochten er
samenwerkingsverzoeken bij
ons binnenkomen, dan
bekijken wij per aanvraag wat
er naar onze mening al dan
niet mogelijk is.

BIJDRAGEN
Kijk voor online-bijdragen op
onze pagina: https://
prijsmetjohannesdeheer.com/
inspiratie/

Daal als in tijden van ouds op ons neer, Heilige Geest, Heilige Geest!
Grif in ons hart Uwe wetten, o HEER! Heilige Geest, Heilige Geest!
JdH-28

Tussen HEMEL en AARDE
God heeft er altijd voor gekozen om dicht bij Zijn mensen te
zijn! In het paradijs kwam Hij, in de wind, tot Adam en Eva.
Als een wolkkolom (en ’s nachts als een vuurkolom) ging Hij
voor het volk Israël uit, op weg naar het beloofde land.
Door Jezus Christus kwam Hij naar de aarde, om onder ons te
zijn en om de weg tot Hem weer vrij te maken!
Wij zingen daarvan in Johannes de Heer lied 33:
‘Die hemel en aarde verenigt tezaam.’
Toen Jezus tijdens Zijn hemelvaart terugkeerde naar God,
de Vader, liet Hij ons niet als wezen achter, Hij zei:
‘Ik zend u de Heilige Geest, de Trooster,…’ (Johannes 14:16-17)
Men zegt wel eens: ‘er is meer tussen hemel en aarde’.
En dat is waar!
Een continue kracht, een continue energie verbindt HEMEL
en AARDE: Gods Geest!
Een wervelende wind, een aanstekelijk vuur, een ‘stille’ kracht.
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Dat wij met Johannes de Heer lied 28 mogen zingen:
Daal als in tijden van ouds op ons neer, Heilige Geest, Heilige Geest!
Dat Hij Zijn werk in ons volvoert, ons sterkt, ons troost, ons
vasthoudt: tot die dag waarop Jezus Christus wederkomt en
wij voor eeuwig met God mogen zijn: onafscheidelijk!

KOMENDE DATA
31 mei 2020 / Pinksteren
video-montage
Online Pinksterdienst i.s.m.
Hervormde Gemeente ‘De Rank’.
De video staat vanaf de
bovengenoemde datum op ons
Youtube-kanaal (KLIK HIER)

5 juli 2020 / JdH-zangdienst
online uitvoering
‘Prijs met Johannes de Heer’
en Hervormde Gem. ‘De Rank’
19:00 uur LIVE-uitzending vanuit
de Bonifatiuskerk in Elden /
Arnhem via Kerkomroep (de
video-montage volgt uiterlijk
dinsdag 7 juli op ons YouTubekanaal)

Ons YouTube-kanaal win een CD!
We hebben meer dan
100 abonnees!
De CD (die verloot werd
bij 100 abonnees) is
gewonnen door
mevrouw Els Pieper.
We zijn enorm blij, want
vanaf 100 abonnees
kregen wij meer rechten
van YouTube.
Opnieuw verloten wij een CD van de Nederland zingt-dag
2019 met als titel: ‘Hij laat niet los’.
Dit, zodra we 200 abonnees hebben! Wil je kans maken?
Mail ons dat je abonnee bent, of dat net geworden bent, en je
dingt mee naar de CD! De winnaar wordt per mail op de
hoogte gesteld waarna de CD wordt verzonden.

GEBED
Hoeveel mijlen nog te reizen?
Welke wegen nog te gaan?
Welke ster zal ons wijzen
naar dat land waar geen grenzen
bestaan?
’t Is de droom van alle eeuwen:
de aarde nieuw, de mensen vrij,
maar geen huilen of schreeuwen
bracht die wereld een stap dichterbij.
Geef ons vrede.
Schijn in de donk’re nacht.
Geef ons vrede
waarop de schepping wacht.
‘k Zie Uw rijk in al die dromen.
‘k Zie Uw licht in elke traan
en ik bid: Uw rijk kome;
dat op aarde Uw wil wordt gedaan.

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

Dona nobis pacem.

Met vriendelijke groet,
Gods liefdevolle en beschermende nabijheid toegewenst,

(tekst: Rikkert Zuiderveld - 1995)

Team ‘Prijs met Johannes de Heer’
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