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NIEUWSBRIEF
OVER HET PROJECT ‘PRIJS MET JOHANNES DE HEER’

TERUGBLIK LAATSTE WEKEN

1 oktober 2021
Dankbaar kijken wij terug op de
Johannes de Heer zang- en
bene etavond van 1 oktober jl.
Voor het eerst sinds de coronacrisis
konden we, met z’n vijftigen, weer
samen zingen! Tijdens de samenzang
klonken er Johannes de Heer-liederen
die uitgekozen waren bij het thema:
‘Israël & Wij’. Ds. Willem J.J.
Glashouwer verzorgde lezingen over
hoe het Jodendom en Christendom
zich, Bijbels gezien, tot elkaar
verhouden. We mochten deze avond
591,- euro bijeenbrengen voor het
internationale werk van ‘Christenen
voor Israël’.
>>> KLIK HIER (video)

Beveel gerust uw wegen,…

(JdH-411)

Deo volente, zijn we de komende maanden op weg naar onze
eerste lustrumviering: het vij arig bestaan van ons project
‘Prijs met Johannes de Heer’.
Wat een toepasselijke woorden lezen we in JdH-411:
1. Beveel gerust uw wegen, al wat uw ’t harte deert,
der trouwe hoed’ en zegen, van Hem die ’t al regeert!
Die wolken, lucht en winden, wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden, waarlangs uw voet kan gaan.
Dat hebben we ook de afgelopen jaren mogen ervaren!
Op 28 april 2017 organiseerden wij, vanuit ‘Prijs met Johannes
de Heer’, voor het eerst een Johannes de Heer-zangdienst.

10 oktober 2021
In het ‘witte kerkje aan de dijk’ / de
Bonifatiuskerk in Elden (gem. Arnhem)
waren zondag 10 oktober ook weer
mensen aanwezig bij de JdHzangdienst. Na meerdere ‘onlineedities’ konden we eindelijk weer met
elkaar zingen. Juist daarom was de
invulling deze keer anders dan anders:
iedereen mocht vooraf een verzoeklied doorgeven. >>> KLIK HIER (video)

Achteraf gezien vielen die avond de eerste zegendruppels neder
waarna we in toenemende mate stromen van zegen mochten
ervaren. (JdH-57)
We krijgen steeds meer aanvragen om ergens in het land een
JdH-dienst of zangactiviteit te komen verzorgen.
Ook ontstond het projectonderdeel ‘Aandacht Voor Elkaar’ en
met het Leger des Heils korps Arnhem het samenwerkingsproject ‘de Combi Zanggroep’. (Zingen bij zieken, ouderen, e.a.)
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Wij zijn dankbaar voor alle zegeningen die we tot nu toe
mochten ontvangen. Mede daardoor, zien wij hoop- en
vreugdevol uit naar de toekomst; benieuwd naar alles wat nog
komen gaat en wat we vanuit ons project nog mogen doen!

KOMENDE DATA Deo volent
Houd vooral de agenda op onze
website in de gaten!

WIN EEN NL-ZINGT CD

Wij zijn ook erg dankbaar voor zo’n grote en trouwe
achterban! Wij weten ons en onze activiteiten gedragen in vele
gebeden. Onze activiteiten worden telkens weer bezocht (of
online gevolgd) door enthousiaste mensen en de reacties die
wij op onze nieuwsbrieven en PMJDH-Magazines ontvangen
tonen een grote betrokkenheid aan.
Vrijdagavond 29 april 2022 hopen wij onze eerste
lustrumviering (ons 5-jarig jubileum) te vieren en dat doen we
graag met jullie! De o ciële uitnodiging volgt nog.
Noteer de volgende gegevens desgewenst alvast in de agenda:

Voor ons YouTube-kanaal werven wij
nog steeds nieuwe abonnees!
De teller staat op 190 abonnees.
Bij 200 abonnees verloten wij een CD
van de Nederland Zingt-dag 2019
‘Hij laat niet los’. KLIK HIER (abonneer)

GEBED / LIED
1. Ruis, o Godsstroom der genade
in gemeent’ en huis en hart!
Laat in U gezond zich baden,
wat gebogen gaat door smart!
Stroom, o Heil’ge Geest, terneder
op het uitgedroogde land;
en de bloemen bloeien weder,
haast verwelkt door zonnebrand.

- 5 jarig jubileum ‘PMJDH’
- vrijdagavond 29 april 2022
- inloop vanaf 19:00 uur / zang- en dankdienst om 19:30 uur /
receptie met een hapje en een drankje vanaf 21:00 uur
We mogen ons, bij leven en welzijn, verheugen op de komst en
medewerking van onder andere ds. Jos de Heer
(achterkleinzoon van Johannes de Heer) en Peter Kits (zong
als kind al in de tentsamenkomsten van Johannes de Heer, nam
later ook CD’s op met JdH-liederen e.a.)
Verdere details, over het programma, houden we nog voor ons.
Bij een jubileumviering moet je immers wel uit kunnen pakken
en niet alles al van tevoren ‘weggeven’.

2. Laat het uit Gods hemel stromen
in de kerken overal!
Van Uw nederdaling dromen
moede harten zonder tal.
Nieuwe liefde, nieuwe zangen,
kracht, die zielen opwaarts tilt,
brengt Uw ruisen, die ’t verlangen
als een heilig lied doortrilt.

De komende maanden bereiden wij alles goed voor en wij
hopen velen van jullie die avond dan ook te mogen begroeten!

3. Komt, gij dorstigen hier drinken
uit die milde heilfontein!
Laat uw ziel in ’t stof niet zinken,
maar in haar gereinigd zijn.
Laat u door haar golven dragen
tot waar liefde nooit verkoelt,
waar de kust der aardse dagen
door Gods vreugde wordt omspoeld.

2. De Heer moet gij vertrouwen, begeert gij d’ uitkomst goed!
Op Hem uw hope bouwen, zal ’t slagen wat gij doet.
Door geen bekommeringen, geen klagen en geen pijn,
laat God Zich iets ontwringen: Hij wil gebeden zijn.

JdH-1
KLIK HIER om te beluisteren

Mogen we jullie vragen om onze activiteiten en
voorbereidingen te blijven dragen in gebed?
Lied 411 zegt in couplet 2 immers:

Met vriendelijke groet,
namens het team van ‘Prijs met Johannes de Heer’,
Arend

e


ffi

2

