
Dank, dank nu allen God! (JdH-156) 
Zondagmiddag 10 oktober -16:00 uur - Bonifatiuskerk 
Huissensedijk 10 - Elden (gemeente Arnhem) 
 

Deo volente hopen wij op zondagmiddag 10 oktober om 16:00 
uur voor het eerst weer een Johannes de Heer-zangdienst te 
kunnen houden met een beperkt aantal aanwezigen.  
Wij willen God samen danken, Hem bidden en Hem lof toe 
zingen! Lees op de volgende pagina wat er mogelijk is! 
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Johannes de Heer zangdienst 
 

GEBED - GEDICHTEN - BIJBELLEZING - VERZOEKLIEDEREN

HERVORMDE GEMEENTE ‘DE RANK’ ‘PRIJS MET JOHANNES DE HEER’

 

           

 

           
BEGELEIDING OP: 
ACCORDEON 

 

GITAAR 
 

PIANO 
 

ORGEL E.A. 

AFWISSELEND: 
ZANG 

 

GEBEDEN 
 

GEDICHTEN 
 

BIJBELLEZING 

TE VOLGEN: 
IN DE KERK  

 

OF VIA 
 

KERKTELEFOON 
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Zingen we (jo)uw favoriete JdH-lied?! 

Om de bezoekers (na zo’n lange tijd van 
afwezigheid) en de luisteraars van deze 
dienst in staat te stellen een eigen inbreng 
te leveren, verbinden wij deze keer geen 
thema aan de dienst.  
 
Iedere bezoeker / luisteraar mag vooraf 1 
Johannes de Heer-lied opgeven.  
Tijdens de dienst wordt er telkens één briefje 
met daarop een lied uit de mand gepakt.  
Dat lied zingen we.  
 
Vragen, opmerkingen of opgeven?  
Mail ons gerust!
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JOHANNES DE HEER ZANGDIENST 10 OKTOBER 2021

1. We hanteren binnen en buiten het kerkgebouw de 1,5 meter afstand-regel.  
Dit houdt in dat er in de Bonifatiuskerk plaats is voor maximaal 30 bezoekers. 
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 zangdienst 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.

Geef (jo)uzelf en/of het verzoeklied uit de bundel van Johannes de Heer op vóór 25 september 2021.  Lees tot slot a.u.b. het volgende…

        * een uitgangscollecte i.v.m. de onkosten
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