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NIEUWSBRIEF
OVER HET PROJECT ‘PRIJS MET JOHANNES DE HEER’

NIEUWSBERICHTEN
Kennismaking met Peter Kits
Recentelijk maakten wij
(telefonisch) kennis met Peter
Kits. Hij is bekend van
‘Het Zoeklicht’ (waar hij
destijds werkte) én hij heeft
een aantal CD’s met Johannes
de Heer- en Glorieklokkenliederen opgenomen.
Peter Kits komt in het nieuwe
PMJDH-Magazine in onze
rubriek ‘Het JdH-lied van…’
en hij heeft aangegeven het
leuk te vinden eens
medewerking te verlenen aan
een JdH-dienst (zodra dat
weer kan gezien de huidige
corona-maatregelen).
Cadeau ontvangen
Rijk gezegend voelen we ons
door giften die wij (in de
breedste zin van het woord)
mogen ontvangen!
Onlangs kregen we een
accordeon-rugtas geschonken
waardoor het transport
ontzettend is vergemakkelijkt!

R. en S. uit Z.
hartelijk dank
voor jullie
cadeau!!!

Foto: Het zangduo zingt het lied ‘SNOEIWERK’ tijdens Dankdag 2020

Nu mag ik dankzij ’t snoeien,
drager van Uw vruchten zijn!
Woensdagavond 4 november jl. (Dankdag) zongen we voor
Hervormde Gemeente De Rank in Arnhem het volgende lied:
Met beleid snoeit hij de bomen, tak na tak valt in het gras
en ik durf hem niet te vragen of zoveel wel nodig was!
Want hij heeft verstand van snoeien en hij weet wel wat hij doet.
Wil die boom weer vrucht gaan dragen dan is al dat snoeien goed!
En toen dacht ik aan dé Landman, Die steeds uitziet, onvermoeid
wacht, tot wij weer vruchten dragen, als het nodig is ook snoeit.
En als wij soms niets begrijpen, van het snoeiwerk door Zijn hand,
zegt Hij ons: ‘Ach kind, jouw Vader, heeft van snoeien echt verstand.
Laat Mij met het snoeimes werken, want Ik doe het heus wel goed.
Later zul je dankbaar merken, dat je vruchten dragen moet!’
Dank U, HEER’, voor al het snoeien, in mijn leven, ’t deed wel pijn!
Maar nu mag ik, dankzij ‘t snoeien, drager van Uw vruchten zijn!
Nellie Teekens-Krijgsman

op de melodie: ‘Wat de toekomst brengen moge’

uit ‘De vrijheid tegemoet….’ uitgeverij: Den Hertog - Houten
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Nellie Teekens-Krijgsman schreef dit gedicht destijds waarbij
zij er enige tijd later achterkwam dat het te zingen is op de
melodie van ‘Wat de toekomst brengen moge’.
We hopen dit lied in de nabije toekomst te zingen zodra het
thema van een JdH-themadienst te maken heeft met ‘groeien’
of ‘vruchtdragen’.

KOMENDE DATA Deo volente

21 december 2020
Opnamen ONLINE Kerstzang
Hervormde Gem. ‘De Rank’
Elden (gem. Arnhem) &
Prijs met Johannes de Heer
LET OP:
Alleen de medewerkenden zijn
in de kerk aanwezig!
De video-montage wordt op
Kerstavond (24-12)
aangeboden op o.a.
ons YouTube-kanaal.
Houd verder vooral de agenda
op onze website in de gaten!
NIEUW MAGAZINE

Rond 21 december hopen wij
ons eerstvolgende ‘Prijs met
Johannes de Heer-Magazine’
uit te brengen.
Het betreft de winter editie.
Er wordt hard aan gewerkt!

Ook nu, tijdens Dankdag, was het heel toepasselijk:
‘nu mag ik, dankzij ’t snoeien, drager van Uw vruchten zijn!’
Gebed
“HEER’ geef dat wij, zoals we dat ook terugzien in Uw
schepping, mogen vruchtdragen! Dat we afwisselend
mogen rusten, gevoed mogen worden en mogen
groeien in ons geloof zodat we drager van Uw vruchten
mogen zijn!” AMEN

Combi Zanggroep
Het blijft creatief zoeken naar mogelijkheden, maar gelukkig
mogen we zo hier en daar muzikale- / pastorale bezoeken
afleggen. Zondagmiddag 4 oktober jl. zongen we met 3
Combi Zanggroep-leden in de tuin van Hospice Rozenheuvel
in Rozendaal.
KLIK HIER om de video te bekijken.
Donderdag 29 oktober jl. bezocht Arend, vanuit de Combi
Zanggroep, een LdH-vriendin in Velp. Ten gevolge van de
coronamaatregelen mocht er maar 1 persoon op bezoek in het
zorgcentrum.
KLIK HIER om de video te bekijken.
Kort daarop verslechterde de toestand van deze mevrouw.
Zij overleed op zondag 15 november jl.
Vanuit de Combi Zanggroep mochten we medewerking
verlenen aan haar uitvaart, zo zongen twee afgevaardigden:
Veilig in Jezus’ armen (JdH-523) - ’k Ben reizend naar die Stad (JdH-19)
en haar lievelingslied ‘Wat de toekomst brengen moge’ (JdH-880).
Wat is het een zegen dat we, als reisgenoten, met elkaar op
weg mogen zijn! Dat we elkaar mogen dragen, bemoedigen en
troosten, op weg naar die Stad, waar Christus ‘t Licht zal zijn!
JdH-73 zegt:
Velen die wij hier beminden, zijn ons reeds vooruit gegaan,
straks, vereend met hen voor eeuwig, zullen w’ ook voor Jezus staan!
Met vriendelijke groet en Gods zegen toegewenst,
Team ‘Prijs met Johannes de Heer’
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