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NIEUWSBRIEF
OVER HET PROJECT ‘PRIJS MET JOHANNES DE HEER’

NIEUWSBERICHTEN
WERVING YOUTUBE-ABONNEES

Wij werven nog steeds nieuwe
abonnees voor ons YouTubekanaal! Wij krijgen van
YouTube namelijk meer
rechten, naarmate wij meer
abonnees hebben.
Wij verloten een CD van de
‘Nederland Zingt-dag 2019’
zodra we het getal van 200
abonnees hebben bereikt.
Bij 300 abonnees wordt er
wederom een CD verloot,
welke CD dat is maken we
tegen die tijd bekend!
KLIK HIER om je direct te
abonneren op ons kanaal!

O, hoe veilig zijn Gods kind’ren,
in het holle van Zijn hand! (LdH)
Zodra wij als Combi Zanggroep (een samenwerkingsproject
tussen het Leger des Heils korps Arnhem & ‘Prijs met
Johannes de Heer’) bij mensen gaan zingen, sluiten wij altijd af
met een lied dat binnen het Leger des Heils alom bekend is:
In het holle van Zijn hand, in het holle van Zijn hand,
o hoe veilig zijn Gods kind’ren, in het holle van Zijn hand!

KOMENDE DATA Deo volente

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

Vrijdag 12 februari jongstleden zongen we dit lied met een
terminale zuster in Christus. Ten gevolge van de coronacrisis
vonden de muzikale- en zangbijdragen vanuit de achtertuin
plaats. Normaliter gaan we met een grotere groep ergens
naartoe, nu moesten we ons beperken tot twee personen in de
achtertuin, zodat de korpsoﬃcier van het Leger des Heils
binnen bij de familie kon zijn voor gebed en pastorale
ondersteuning. Door een open gezet raampje kreeg men alles
binnen goed mee en we hadden een programmaboekje
gemaakt waardoor men mee kon lezen en zingen.
Het waren emotionele momenten, maar er was ook vreugde!
De zuster voor wie wij zongen, zong vanaf haar bed (bij het
raam aan de tuinzijde) mee met een brede glimlach op haar
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NIEUW PMJDH MAGAZINE

Momenteel wordt er weer hard
gewerkt aan het samenstellen
van een nieuw PMJDHMagazine dat naar
verwachting rond 21 maart
uitkomt. We staan in deze
lente-editie onder andere stil
bij Pasen. Voor nu wensen wij
iedereen allereerst een goede
veertigdagentijd / vastentijd.
Dat er ruimte mag zijn voor
verstilling en bezinning!
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gezicht. Dat ontroerde haar familieleden maar ook ons.
Toen we tot slot het hierboven genoemde lied zongen,
zong onze zuster wederom mee en haar man zei:
‘…in het holle van Zijn hand, daar ben je veilig!’
Drie dagen later kregen we ’s avonds bericht dat onze zuster is
‘Bevorderd tot Heerlijkheid’, een term die het Leger des Heils
gebruikt zodra een heilssoldaat is overleden.
De woorden van de gezongen liederen waren werkelijkheid
geworden, we zongen vrijdag 12 februari namelijk:
“ ‘k Ben reizend naar die Stad”, “Ik zie een poort wijd open
staan” en de woorden uit het lied “Veilig in Jezus’ armen” die
aangaven: “nog slechts een weinig lijden, nog slechts een korte
nacht”…
In de vorige nieuwsbrief schreef ik over het kwaad, dat ook
ons als christenen kan treﬀen. Zo trof de ziekte kanker deze
zuster. Máár,… niets (ook deze ziekte niet) kon haar scheiden
van de liefde van God, in Christus Jezus, onze Heere!
We zagen de overdenking uit de vorige nieuwsbrief eigenlijk
van heel dichtbij bevestigd worden, door haar getuigenis:
O, hoe veilig zijn Gods kind’ren, in het holle van Zijn hand! (LdH) én
’k Rust dan veilig, in de schaduw van Gods hand! (JdH-6)
Arend

GEBED

Trouwe God,
in deze roerige periode vragen
wij U: zegen ons, wees ons
nabij! Help ons in het maken
van goede keuzes, of het nu
gaat om vaccineren of om
andere zaken. Dat we ons in
alles afhankelijk weten van Uw
zegen en anderzijds Uw
zegeningen ook zullen
herkennen zodra U ze geeft!
Door Christus
onze Heer,
AMEN

VIDEO-SPECIAL ‘ER IS VREUGDE’ (JDH-41)
Onlangs verenigden artiesten en het team van
‘Prijs met Johannes de Heer’ hun talenten om in deze donkere
periode een lied van hoop en vreugde uit te brengen!
Titel: ER IS VREUGDE, HEMELVREUGDE!
KLIK HIER om de video te bekijken!
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