
Vrijdagavond 1 oktober 2021 om 19:30 uur 
Hiense kerk - Waalbandijk 95 Dodewaard 

Deo volente organiseert het team van ‘Prijs met Johannes de Heer’ op 1 oktober 2021 opnieuw 
een interkerkelijke Johannes de Heer-zangavond met bekende liederen uit zijn bundel, 
een lezing door ds. Willem J.J. Glashouwer en andere bijdragen bij het thema: ‘Israël & Wij’ 
 

De teamleden van ‘Prijs met Johannes de Heer’ verlenen gratis medewerking en Johan den 
Hartog stelt de Hiense kerk kosteloos ter beschikking. Er zal een grote collecte plaatsvinden ten 
bate van ‘Christenen voor Israël’.  Hartelijk welkom & graag tot ziens! 

JOHANNES DE HEER 
 

zang- & benefietavond

1. We hanteren binnen en buiten het kerkgebouw de 1,5 meter afstand-regel.  
Dit houdt in dat er in de Hiense kerk plaats is voor maximaal 60 personen. 
De zitplaatsen (waar al dan niet gezeten mag worden) zullen duidelijk worden 
aangegeven. 

2. OPGAVE (EN REGISTRATIE) IS VERPLICHT via info@prijsmetjohannesdeheer.nl (of) 06-27507970  
Geef het aantal personen door dat komt en van al deze personen: 
-de voor- en achternaam 
-het telefoonnummer en/of e-mailadres waarop men bij calamiteiten is te bereiken 

 
3. Omdat het niet om een reguliere kerkdienst gaat maar om een zangdienst,  

hanteren we, vanuit ‘Prijs met Johannes de Heer’, de 2G-regel.  
 
Mensen die aan deze avond willen deelnemen zijn ofwel gevaccineerd of getest: 

 
-GEVACCINEERD: U bent volledig gevaccineerd en kunt dit aantonen door: 

-de Corona Check App / QR-code (of) 
-het vaccinatiebewijs van de GGD (registratiekaartje) 

 
-GETEST: U kunt een negatieve testuitslag (niet ouder dan 48 uur) óf een  

     negatieve zelftest (afgenomen vlak voor vertrek naar de kerk) 
laten zien. 

 
4. Als u één of meerdere van de volgende klachten heeft,  

blijft u voor de zekerheid thuis: hoesten, niezen, keelpijn, koorts, hoofdpijn. 
 
    Verder volgen wij de RIVM-maatregelen en is er handdesinfectans bij de ingang. 


