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NIEUWSBRIEF
OVER HET PROJECT ‘PRIJS MET JOHANNES DE HEER’

NIEUWSBERICHTEN

ARJANNE GAAT DOOR!
Steun haar project met (jo)uw gift!
Eerder lieten wij jullie al kennismaken
met Arjanne Holsappel-Burger en haar
project ‘Nederlandse Volksliedjes rustgevende muziek voor senioren
met dementie’.
KLIK HIER voor de afspeellijst met
Johannes de Heer-liederen die zij tot
nu toe kon laten produceren voor
ouderen met dementie.
En er is goed nieuws:
Arjanne gaat door!
Zij wil nog meer liederen (aangepast
op de doelgroep) laten produceren.
Naast haar grote inzet kost dit geld.
KLIK HIER om meer te lezen of om
direct te doneren! Iedere euro die
binnenkomt draagt bij aan het
verwezenlijken van dit project.
Van harte aanbevolen!
Meer informatie via:
www.nederlandsevolksliedjes.nl
WELKOM IN ONS PMJDH-TEAM!
Ons (momenteel 12 leden tellende)
PMJDH-team staat altijd open voor
nieuwe zangers, muzikanten, sprekers,
etc.
Interesse en/of vragen?
Mail naar:
info@prijsmetjohannesdeheer.nl

’k Ben de Uwe Heer,
‘k heb Uw stem gehoord,…

(GLK-34)

Destijds voegden wij twee programma-onderdelen toe aan ons
project:
- ‘Aandacht Voor Elkaar’ een muzikale groet of een privé-concert
-‘Luid de Glorieklokken’ als aanvu ing op het JdH-aanbod
Zaterdag 5 februari mocht ik, vanuit ‘Prijs met Johannes de Heer’ ‘Aandacht Voor Elkaar’, een bezoek brengen aan een zieke vriend uit
onze trouwe achterban.
We spraken over het geloof en over genade, waarna ik voor hem het
volgende lied uit de Glorieklokken-bundel zong:
’k Ben de Uwe Heer, ‘k heb Uw stem gehoord en ik weet dat Gij mij mint!
‘k Laat de wereld los, ‘k leg mijn zonden af, ‘k wil U volgen als een kind.
REFREIN:

Trek mij nader, nader dierb’re Heer, tot het kruis van Golgotha.
Trek mij nader, nader, nader dierb’re Heer, tot Uw hart zo vol genâ!
Tien dagen later haalde God onze vriend (die in zijn laatste dagen
getuigde met de woorden ‘Er is een God Die hoort!’) naar Huis.
Ervaren wij dat God ons hoort? En horen wij Gods stem?
Veel mensen worstelen met dat thema;
hoe hoor je Gods stem en hoe spreekt Hij tot ons hart?!
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KOMENDE DATA Deo volente
11 maart 2022
Johannes de Heer-zanguur
voor bewoners van woon- en
zorgcentrum Bethanië in Ede.

februari 2022

Dat doet Hij enerzijds door Zijn Woord: de Bijbel.
Anderzijds spreekt Hij ook door Zijn Heilige Geest, Die ons troost
en inspireert! Dat gebeurt via vele wegen:
-dingen die wij (bijvoorbeeld in de natuur, Gods schepping) zien,
-situaties die ons overkomen,
-mensen die op het goede moment aanwezig zijn of iets zeggen ‘dat
haast te toevallig is!’
Gods stem verstaan begint met versti en en met het gebed of God je
wil leren / wil helpen Zijn stem te verstaan.
Dat is niet altijd een stem zoals wij die hebben en herkennen,…
en het zijn ook niet altijd ‘de woorden die wij verwachten’!
Dat wij het vierde couplet van dit lied belijdend of verlangend,
biddend mogen meezingen:

21 maart 2022
Het nieuwe ‘Prijs met Johannes de
Heer-Magazine’ komt uit
editie lente 2022 (lustrum-special).

Daar zijn diepten van wond’re heerlijkheid, in de liefde Gods zo teer.
Daar zijn hoogten van vreugd en zaligheid, in gemeenschap met mijn Heer.

8 april 2022
Muzikale omlijsting (JdH-liederen)
tijdens een boekpresentatie (nadere
info. volgt, zie agenda op de site).

Trek mij nader, nader dierb’re Heer, tot het kruis van Golgotha.
Trek mij nader, nader, nader dierb’re Heer, tot Uw hart zo vol genâ!

10 april 2022
JdH-Zangdienst - Goede Week
Hervormde Gemeente ‘De Rank’ Elden
(gem. Arnhem) & ‘PMJDH’
28 april 2022 - Eerste lustrum
‘Prijs met Johannes de Heer’ bestaat
vijf jaar. Vanaf 18:00 uur is de onlinelustrumviering te zien op ons YouTubekanaal (ook later nog terug te zien).
29 april 2022
‘Terugblikken op 5 jaar PMJDH’
Vanaf 18:00 uur te zien op ons
YouTube-kanaal (ook later nog terug te
zien).

En dan ook weer biddend opgevolgd door het refrein:

KLIK HIER om dit lied te beluisteren

>>>

KLIK HIER voor meer Glorieklokken-liederen (zingende zusjes Verhey)

>>>

Arend

Eerste lustrum ‘Prijs met Johannes de Heer’ in zicht!
Op 28 april 2017 vond onze eerste activiteit plaats;
een Johannes de Heer-zangdienst in de Willibrorduskerk te Arnhem.
Dankbaar kijken wij terug op alle zegeningen van de afgelopen vijf
jaar en we blijven uitzien naar ‘Stromen van zegen!’
KLIK HIER voor de lustrum- yer en hieronder tonen wij alvast de

vooraankondiging van ons online programma-drieluik:

14 mei 2022
JdH-zangdienst in de Herv. kerk van
Hedel (GLD).
Fam. Verweij (t.g.v. hun 50-jarig
huwelijksjubileum in nov. 2021) &
‘Prijs met Johannes de Heer’ (meer
info. via de agenda op onze website).
Houd verder vooral de agenda op
onze website in de gaten!

Gebed
Als ik maar weet, dat hier mijn weg,
door U, Heer, wordt bereid
en dat die weg, hoe moeilijk ook,
mij nader tot U leidt!
Nader tot U, nader tot U! (JdH-17)
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