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NIEUWSBRIEF
OVER HET PROJECT ‘PRIJS MET JOHANNES DE HEER’

FACEBOOK / YOUTUBE
In dit ‘digitale tijdperk’, waarin
we zowel dichtbij als ver weg
ontzettend veel mensen
tegelijkertijd kunnen bereiken,
zien we in toenemende mate
belangstelling voor onze
activiteiten en digitale
bijdragen.
Onze PMJDH-Facebookpagina
heeft 584 volgers.
Op de achtergrond (via de
Facebook JdHbeheerderspagina) zijn er 793
belangstellenden waarmee wij
in contact staan.
Reacties die geplaatst
worden zijn onder andere:
‘Fijn hier te kunnen
meegenieten!’
R.S.

‘Hoe kan ik aan dat magazine
komen? Ik ben groot JdH-fan.’
G.B.

‘Ik woon in België en alle
liederen hoor ik graag. Ik zing
ook vaak mee en word blij van
de lofzangen voor onze Heer.
Ik ben lid, wilt ge aan mij
denken: ik ben reeds zes jaar
rolstoel patiënt. Bedankt van
een gelovige zuster van 84
jaar. ’
Y.D.

Beveel gerust uw wegen
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. (JdH-411)
Dit lied past naar ons idee goed bij deze zomerperiode /
vakantieperiode.
In ons dagelijks leven, maar ook als we voor een dagtrip of
een vakantie op weg gaan, mogen we ons leven in Gods hand
leggen. Als we gaan onder Zijn trouwe hoede en zegen,
dan zijn we rijke mensen!
In deze (nog steeds) voortdurende coronacrisis lijkt het vierde
vers van dit lied ook zeer van toepassing:
Laat Hem besturen, waken! ’t Is wijsheid wat Hij doet.
Zo zal Hij alles maken, dat g’ u verwond’ren moet,
als Hij, Die alle macht heeft, met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft, waarom gij thans nog schreit.
Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles,
door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij
God. (Filippenzen 4 vers 6)
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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!
De teller staat nu op 126
abonnees.

KOMENDE DATA Deo volente

Team ‘Prijs met Johannes de
Heer’ heeft zomervakantie van 28
augustus tot en met 20
september.
Onze eerstvolgende (tot nu toe
ingeplande) activiteiten zullen wij
hieronder vermelden, waarbij de
kanttekening geplaatst wordt dat
we in alles afhankelijk zijn van de
stand van zaken rondom
COVID-19 te zijner tijd.
4 oktober 2020
De Combi Zanggroep zingt in
Hospice Rozenheuvel
Rozendaal
11 oktober 2020
JdH-zangdienst
Hervormde Gem. ‘De Rank’
Elden (gem. Arnhem)
18 oktober 2020
JdH-themadienst
Gereformeerde Kerk
Kootwijk
Houd verder vooral de agenda
op onze website in de gaten!

GEBED
Trouwe God,
In deze voortdurende
coronacrisis, waarin we ook al het
andere leed in de wereld niet uit
het oog willen verliezen, bidden
en smeken wij U: ontferm U over
ons. Geef uitkomst! Wij danken U
voor Uw liefde, Uw trouw en voor
Uw hoede en zegen! AMEN
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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.
Ons eerste PMJDH-Magazine
Trots en dankbaar brachten wij
onlangs ons eerste PMJDHMagazine uit met daarin bijdragen
van onder anderen:
mevr. Nellie Teekens - Krijgsman,
Elly & Rikkert Zuiderveld, e.a.
Het magazine nog niet gezien?
Klik HIER om het magazine
digitaal te openen.
Combi Zanggroep
De Combi Zanggroep hoopt in augustus en september nog
één en ander te mogen betekenen, kijk HIER…
Vrijdag 7 augustus jongstleden werd er vanuit de Combi
Zanggroep een muzikale groet (incl. bloemen) overgebracht
naar Combi Zanggroep-lid Zr. Annie in verband met een
aanstaande operatie.
Wij wensen haar Gods kracht, troost en nabijheid toe.
Nieuwe aanwinsten
We hebben onlangs twee instrumenten aangekocht ten bate
van het project: een (nog goed werkend) elektrisch
harmonium van het merk HARMONA uit 1945 en een
Crumar Organizer (met hammond-sound) uit de jaren ’70.
Dit was het voor nu! Met vriendelijke groet,
Gods liefdevolle en beschermende nabijheid toegewenst,
Team ‘Prijs met Johannes de Heer’
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