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NIEUWSBRIEF
OVER HET PROJECT ‘PRIJS MET JOHANNES DE HEER’

VERNIEUWDE SITE
Onze website is onlangs
verfrist en vernieuwd.
We hebben getracht om de
opzet wat rustiger /
overzichtelijker te maken.
Benieuwd naar het resultaat?
Kijk dan gauw op:

www.prijsmetjohannesdeheer.nl

BIJDRAGEN
Storm op zee - Teylers Museum

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

Ruwe stormen mogen woeden

IN GEDACHTEN

(JdH-972)

In gedachten zijn wij bij
diegenen die recentelijk
afscheid moesten nemen van
een dierbare.

Dit lied, zo vol met troostrijke woorden, vormde de basis voor
de ONLINE JdH-zangdienst die wij zondagavond 5 juli jl.
(in samenwerking met Hervormde Gemeente ‘De Rank’)
vanuit de Bonifatiuskerk in Elden mochten verzorgen.

In gedachten zijn wij bij alle
plaatsen waar dit jaar, t.g.v. de
coronacrisis, de Vakantie Bijbel
Week niet door kan gaan.
In Dodewaard gaan ze online:
klik HIER om e.e.a. te zien!

De meditatie bij dit thema (klik HIER om deze terug te
lezen) nam ons mee naar het verhaal over Job: zijn zegenrijke
leven werd plotseling door tal van rampen overspoeld.
Het hierboven geciteerde lied zou haast Job’s geloofsbelijdenis
kunnen zijn!

In gedachten zijn wij bij de
zieken, de ouderen, de
jongeren, de moedigen en de
zwakken. Zie ook:
Romeinen 12 vers 9-21

Ruwe stormen mogen woeden, alles om mij heen zij nacht,
God mijn God zal mij behoeden, God houdt voor mijn heil de wacht.

Wat is het een zegen als ook wij, in deze coronacrisis maar
ook in alle andere (nare) situaties die er kunnen zijn, mogen
weten: ‘God mijn God zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht!’
Dat dat ons gebed en onze wetenschap mag zijn!
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KOMENDE DATA
Ten gevolge van het coronavirus
COVID-19 overkomt ons nu iets
dat we, sinds ons bestaan, nooit
eerder hebben meegemaakt:
onze agenda valt vanaf 5 juli (t/m
4 oktober) LEEG.
De afgelopen periode mochten
we in samenwerking met
Hervormde Gemeente ‘De Rank’
verschillende video-montages
aanbieden. Wij zijn dankbaar
voor de prettige samenwerking
die er was en is.
Nu her en der (ook binnen ‘De
Rank’) de kerkdiensten weer
voorzichtig hervatten, stoppen wij
met deze video-montages /
online-kerkdiensten.
Dat is eigenlijk een goed teken!
En,… de ruimte die nu (ook in
onze agenda) ontstaat biedt ook
daadwerkelijk ruimte voor het
treffen van voorbereidingen voor
de komende activiteiten, het
bedenken van nieuwe
initiatieven, etc.
Daarnaast blijven wij op ons
YouTube-kanaal regelmatig
nieuwe video’s aanbieden!
Houd verder vooral de agenda
op onze website in de gaten!

GEBED
Trouwe God, wij leggen alles in
Uw handen. Ons leven, onze
activiteiten: vervul alles met Uw
zegen! Door Christus, onze Heer,
AMEN
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Ons YouTube-kanaal win een CD!
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.
60 jaar koster zijn,
het kan!
Dhr. J. van Schaik uit
Dodewaard vierde
onlangs zijn 60-jarig
koster-jubileum.
Wij feliciteren hem van
harte met dit bijzondere
feit en wensen hem
Gods zegen en nabijheid
toe!
Geef ons jouw
verzoeknummer
door!
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
Wij hopen binnenkort weer een editie op te nemen!
Combi Zanggroep
De Combi Zanggroep hoopt in juli / augustus / september
weer één en ander te mogen betekenen, kijk HIER…
Dit was het voor nu! Met vriendelijke groet,
Gods liefdevolle en beschermende nabijheid toegewenst,
Team ‘Prijs met Johannes de Heer’
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