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NIEUWSBRIEF
OVER HET PROJECT ‘PRIJS MET JOHANNES DE HEER’

GEDICHT LOCKDOWN
Het werd van hogerhand geregeld

ontmoet elkaar niet meer aan huis,
houd afstand, wees alert
blijf het liefst gewoon maar thuis.
Bedrijven, winkels zijn gesloten
ouderen zitten eenzaam en alleen:
lockdown drukt zijn stempel
het virus is dodelijk en gemeen!
Kerken mogen niet meer open
alleen te volgen digitaal,
iedereen heeft ermee te maken
en het treft ons allemaal.
Maar één Deur staat wijd open
je mag komen als je wilt,
er is een rijk gedekte tafel
die ieders honger stilt.
Bij God is er geen lockdown,
kom binnen zet je neer.
Bij Hem is er geen afstand:
Hij is jouw Heiland en jouw Heer!
Want de Hemel kent geen zieken
er is geen virus of IC,
louter vreugde, louter blijdschap,
volkomen rust en vree!

Foto: Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis. (JdH-613)

Van de kribbe naar het kruis…
De afgelopen dagen vierden we het Kerstfeest,
ten gevolge van de coronacrisis totaal anders dan anders!
Dit jaar konden we Kerstfeest niet vieren met veel familie.
We mochten maximaal met een paar personen bij elkaar zijn.
Dit jaar leken we Kerstfeest te moeten vieren in een wat
soberdere vorm: zonder al te veel uitbundigheid.

Alles is volmaakt en veilig,
want Jezus als dé Weg,
bevrijdt ons van elk onheil

En is dat ‘minderen van uitbundigheid’ nu eigenlijk juist niet
waarover we al jaren spreken en waarover we al jaren zingen?

dát heeft Hij ons gezegd!

De eerste twee coupletten van een bekend Kerstlied zeggen:

Auteur: Els Hengstman - van Olst
gedupliceerd van gedichtensite.nl
conform auteursrechten

In Bethlehems stal, lag Christus de Heer,
in doeken gehuld, als kindje terneer.
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis;
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis.
Zo arm werd de Heer, der engelen Heer,
Die zondaren mint, zo nameloos teer;
Die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij;
zo arm werd de Heiland, voor u en voor mij!
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Nu gaan we, met het Kerstfeest nog maar zo kort achter ons,
op weg naar ‘Oud & Nieuw’.
Hoe symbolisch is dat?
Door de komst van Jezus Christus mogen we het oude achter
ons laten: het nieuwe leven vangt aan!
En daarover zingen we met Pasen:
‘Nu vangt het nieuwe leven aan, want alles alles is voldaan!’
KOMENDE DATA Deo volente

17 januari 2021
ONLINE JdH-zangdienst
Hervormde Gem. ‘De Rank’
Elden (gem. Arnhem) &
Prijs met Johannes de Heer

Dat we, mét Jezus, van de kribbe naar het kruis mogen
trekken: op weg naar Pasen! Omdat Hij leeft!
Combi Zanggroep / PMJDH ‘Aandacht Voor Elkaar’

onze website in de gaten!

Vanuit ‘Prijs met Johannes de Heer’ (Aandacht Voor Elkaar)
mochten we weer een aantal mensen bezoeken en
bemoedigen. Zo zongen we, buiten bij de voordeur, bij een
echtpaar waarvan de man ernstig ziek is geweest ten gevolge
van het coronavirus (het herstel lijkt nu eindelijk langzaam
maar zeker op gang te komen). KLIK HIER voor de video.
Eén Combi Zanggroep lid bezocht een 88-jarige man wiens
vrouw enige tijd geleden overleden is (bij wie wij regelmatig
kwamen zingen omdat zij aan huis gebonden was).
Op Kerstavond trokken twee PMJDH-teamleden er op uit
voor een ‘Kerstjubel’. Er werd op tien adressen in de regio een
muzikale groet aan de voordeur gebracht, in Arnhem, Rhenen,
Nijmegen en in Dodewaard. KLIK HIER voor de video-impressie.

PMJDH Magazines in 2021

Speciale gast bij de eerstvolgende online JdH-dienst

-21 maart
-21 juni
-21 september
-21 december

Peter Kits, bekend van zijn werkzaamheden destijds voor
Het Zoeklicht én vanwege de LP’s en CD's die hij uitbracht,
verleent medewerking aan de eerstvolgende online JdH-dienst
die gepland staat voor zondag 17 januari 2021 in Arnhem!

LET OP:
Alleen de medewerkenden zijn in
de kerk aanwezig!

18 april 2021
JdH-zangdienst
Hervormde Gem. ‘De Rank’
Elden (gem. Arnhem) &
Prijs met Johannes de Heer
Houd verder vooral de agenda op

(lente-editie)
(zomer-editie)
(herfst-editie)
(winter-editie)

NIEUWJAARSWENS

Dit was het voor nu. Graag tot ziens in het nieuwe jaar!

De vrede van God, die alle
verstand te boven gaat, zal uw
harten en gedachten bewaren
in Jezus Christus onze Heer.

Met vriendelijke groet, team ‘Prijs met Johannes de Heer’

Gedachte bij de jaarwisseling

Filippenzen 4:7

Dat de tijd hier ’t al verover’,
aan geen tijdperk hangt mijn lot;
Gij, Gij blijft mij altijd over,
Gij blijft eindeloos mijn God.
Welk een ramp mij hier ook nader’,
‘k vind in U mijn rustpunt weer;
Gij blijft in Uw Zoon mijn Vader,
wat verander’, wat verkeer’.

JdH-406 vers 2
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