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NIEUWSBERICHTEN

Groot is

Ds. Jos de Heer

Uw trouw

Van ds. Jos de Heer vernamen
wij dat hij begin december
met pensioen gaat.
Hij is nu nog als predikant
verbonden aan de
Protestantse Gemeente
Zaltbommel.
Ds. Jos de Heer is
voornemend om een bijdrage
te schrijven voor ons
eerstvolgende Magazine
(herfst-nummer) en hij en wij
hebben een leuke verrassing
in de planning voor eind van ’t
jaar / begin volgend jaar!
Wordt vervolgd,…
Overleden
Woensdag 2 september jl. is
de moeder van ons teamlid
Esther (Zr. Fietje ScholtenSpang) overleden.
Vroeger zong zij in de formatie
‘Glory Singers’ (Arnhem).
Te beluisteren via:
https://youtu.be/hSmsgGEyZXA

Wij zijn dankbaar voor de
mooie en getuigende erfenis
die Zr. Fietje achterlaat en wij
wensen de familie sterkte en
troost van God toe!

Foto: Ledromeer Italië, september 2020

Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst!
Kijkend over het Ledromeer, turend naar de bergen en naar
de ‘groene zomen’ aan de overkant, kwam het volgende lied in
mijn gedachten:
‘Groot is Uw trouw, o HEER, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
Die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu!’
En dan, juist in deze nog steeds voortdurende coronacrisis,
bemoedigt vers 2 ons met de woorden:
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt,
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst,
nu geeft Gij ’t leven der eeuwigheid.
Ja: het is waar! God wil ons kracht voor vandaag geven en al
Gods kinderen mogen nu al weten welke hoopvolle toekomst
hen te wachten staat!
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4 oktober 2020
De Combi Zanggroep zingt (bij
redelijk weer) buiten voor de
mensen die in Hospice
Rozenheuvel in Rozendaal
verblijven.
11 oktober 2020
ONLINE JdH-zangdienst
Hervormde Gem. ‘De Rank’
Elden (gem. Arnhem)
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Wij zijn zo snel geneigd om op de korte termijn te denken:
een toekomst zonder corona, een toekomst waarin we weer
alle vrijheid hebben en kunnen doen en laten wat we willen,
een toekomst…. (vul zelf maar in).
Maar meer nog dan dat alles, stelt God ons een toekomst in
het vooruitzicht waarin we voor eeuwig samen zijn met Hem!
Dan is er geen angst, geen pijn, geen zorg en geen verdriet
meer en er zal voor altijd zijn afgerekend met dood en
verderf!
Is dat iets dat ooit nog beginnen moet?
NEE! Het lied zegt immers: ‘Nu geeft Gij ’t leven der eeuwigheid!’
NU vangt het nieuwe leven aan,… (dat zijn tevens de woorden
van een bekend Paaslied).
Voor een ieder die Jezus aanneemt vangt het nieuwe leven
direct aan, want: Jezus heeft alles aan het kruis al voldaan!
Dat geeft kracht voor vandaag
en blijde hoop voor de toekomst
nd
(wanneer alles voleindigd wordt)!
Are

…

PMJDHMagazine
Trots en dankbaar brachten wij
onlangs ons eerste PMJDHMagazine (zomer-nummer) uit.
De vele positieve reacties hebben
ons doen besluiten hiermee door
te gaan, momenteel is het herfstnummer in de maak!
Het 1e magazine nog niet gezien?
Klik HIER om het magazine
digitaal te openen.

18 oktober 2020
JdH-zanguur (opnamen voor een
video-montage)
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, Uw hoede en zegen!
God, U zij alle glorie!
Verhoorder van ons gebed.
Die, meer dan wij verwachten,
zo zorgzaam op ons let!
HEER, wij willen U eren,
verhogen Uw grote Naam,
hernieuwen de belofte
om trouw Uw weg te gaan! (LdH-43)
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Combi Zanggroep
De Combi Zanggroep hoopt 4 oktober (buiten) te gaan
zingen voor de mensen die in Hospice Rozenheuvel in
Rozendaal verblijven.
Nieuwe video: Op reis met Prijs met Johannes de Heer
In Oostenrijk en Italië zijn deze maand accordeon-opnamen
gemaakt. Johannes de Heer-liederen op bijpassende locaties.
De video-montage daarvan is te bekijken via:
https://youtu.be/IF7rxDDZvuI

Dit was het voor nu!
Met vriendelijke groet en Gods zegen toegewenst,
Team ‘Prijs met Johannes de Heer’
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