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‘k Ben een koninklijk kind, 
door de Vader bemind,…           JdH-60 
 

Bij het schrijven van deze juli-nieuwsbrief schoot Johannes de 
Heer-lied nr. 60 in mijn gedachten: 
 

1. ‘k Ben een koninklijk kind, door de Vader bemind 
en ‘k zal wonen in ’s Konings paleis. 
In die stad nooit aanschouwd, met straten van goud: 
glorievol als een schoon paradijs. 
 

REFREIN:   ‘k Ben een koninklijk kind, door de Vader bemind 
            en Zijn oog rust zo teder op mij! 
            Als de daag’raad straks gloort, de bazuin wordt gehoord, 
            roept Hij mij om te staan aan Zijn zij. 

 

2. ‘k Ben een koninklijk kind, niet slechts dienstknecht of vrind, 
‘k ben gekocht met het bloed van mijn Heer! 
En dat bloed geeft mij recht, meer te zijn dan een knecht, 
‘k ben Gods kind, dat verblijdt mij zo zeer! 
 

3. ‘k Ben een koninklijk kind, dat zijn vreugd daar in vindt, 
God te loven met jub’lende stem! 
Tot ik sta voor de poort, van het hemelse oord, 
waar ik zijn zal voor eeuwig met Hem! 
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Wat deden we in juli 2021 

ONLINE JdH-zangdienst 
Onder het thema ‘Ik ben op reis!’ 
mochten wij zondag 11 juli jl. een 
ONLINE Johannes de Heer-zangdienst 
aanbieden.    (Online i.v.m. corona…) 
Leden van Hervormde Gemeente  
‘De Rank’ en teamleden van ‘Prijs met 
Johannes de Heer’ verzorgden 
zangbijdragen, muzikale intermezzo’s, 
een Bijbellezing en er werden twee  
(bij het thema passende) gedichten 
voorgedragen. 
De ONLINE JdH-zangdienst is terug te 
kijken via de volgende link: 
 

https://youtu.be/iikmvBFHHu4 

Zingen bij Hospice Rozenheuvel 
Zondag 18 juli mocht de ‘Combi 
Zanggroep’ een zanguur verzorgen in 
de tuin van Hospice Rozenheuvel. 
Couplet 3 van het hiernaast geciteerde 
lied voelde daar heel actueel. 
Dit zanguur is terug te zien via: 
https://youtu.be/nOpCcIuzo7A

NIEUWSBRIEF 
OVER HET PROJECT ‘PRIJS MET JOHANNES DE HEER’

https://youtu.be/iikmvBFHHu4
https://youtu.be/nOpCcIuzo7A
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Dit lied bezingt de rijke staat waarin Gods kinderen zich nu al 
bevinden: door Jezus Christus mogen wij bij God horen en 
Zijn kinderen, dus Koningskinderen, zijn! 
Ook bezingt dit lied ons toekomstperspectief: 
het leven na dit aardse leven, het leven in Zijn heerlijkheid! 

Ja, dit lied past goed bij de activiteiten en gebeurtenissen die 
de afgelopen maand binnen ons project plaatsvonden en 
waarover u in deze nieuwsbrief meer kunt lezen. 
Ik wens ons allen toe dat we ons bemind weten door de Vader 
en dat we ons gedragen weten op de reis naar Huis. 

Koninklijke onderscheiding voor 
PMJDH-teamlid Klaas van Hal           

 
 

 

Op zaterdag 24 juli ontving Klaas van Hal, uit 
handen van burgemeester A.J. Kottelenberg 
(gemeente Neder-Betuwe), een Koninklijke 
onderscheiding. Een hele eer, zeker als je jezelf 
realiseert dat Zijne Majesteit de Koning tekent 
voor iedere toe te kennen onderscheiding! 
Aanvrager in deze was de kerkenraad van de 
Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard. 
Ondersteuners van deze aanvraag waren onder 
andere emeritus-predikant ds. G.D. Hoff,  
ds. M.H. Bil, de plaatselijke EHBO-Vereniging 
en ‘Prijs met Johannes de Heer’. 

 
 

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Hien en 
Dodewaard dankt Klaas voor de afgelopen 48 jaar waarin hij 
zich vanuit verschillende functies, op meerdere fronten, 
enorm heeft ingezet voor de Hervormde Gemeente. 
 

‘Prijs met Johannes de Heer’ dankt Klaas voor zijn belangeloze 
inzet binnen het project en is dankbaar voor zijn orgelspel en 
voor alle keren dat het geluid door hem werd ingeregeld. 
 

Wij feliciteren Klaas met deze eervolle onderscheiding (lid in 
de Orde van Oranje-Nassau) en wensen hem Gods zegen toe 
bij alles wat hij nog mag doen binnen Gods wijngaard. 
 

Team ‘Prijs met Johannes de Heer’  
 
 

KLIK HIER voor het persbericht 

 

KLIK HIER voor de video-montage van deze avond
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Vakantie Bijbel Week Dodewaard 

Op zaterdagavond 24 juli mochten wij 
muzikale medewerking verlenen 
tijdens een VBW-avond in Dodewaard. 
De VBW-tent werd die dag opgezet en 
traditiegetrouw kan er dan ’s avonds 
samen gegeten worden bij de tent. 
Een snackwagen zorgde voor de 
innerlijke mens waarbij wij vanuit 
PMJDH de LIVE-muziek mochten 
verzorgen. Er klonken JdH-liederen op 
een portable orgel, gitaar, dwarsfluit, 
saxofoon, accordeon, keyboard, 
mondharmonica, e.a. 
Om 19:00 uur werd teamlid Klaas van 
Hal verrast doordat de burgemeester 
van de gemeente Neder-Betuwe hem 
een Koninklijke onderscheiding kwam 
overhandigen… >>>>>>>>>>>>>>> 

 

KOMENDE DATA  Deo volente

 

Zomerstop: 27 aug. t/m 20 sept. 

 
 

10 oktober 2021 
JdH-zangdienst 
Hervormde Gemeente ‘De Rank’ & 
Prijs met Johannes de Heer 

Houd verder vooral de agenda op 
onze website in de gaten! 

GEBED

Heer! Ik hoor van rijke zegen, 
die Gij uitstort keer op keer; 
laat ook van die milde regen 
dropp’len vallen op mij neer. 
Ook op mij, ook op mij, 
dropp’len vallen ook op mij! 
 
JdH-132 vers 1

Arend
KLIK HIER om het lied te beluisteren.

https://youtu.be/c-WkSRCIlXA
https://prijsmetjohannesdeheer.com/agenda/
https://prijsmetjohannesdeheer.com/koninklijke-onderscheiding-voor-klaas-van-hal/
https://youtu.be/xvxVOzlhznA
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