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ZANGDIENSTEN

Door het hele land
organiseert het
team van PMJDH
JdH-zangdiensten.
FOTO: Onze eerste Johannes de Heer-zangdienst in 2017

Donderdag 28 april 2022
Eerste lustrum ‘Prijs met Johannes de Heer’
De ‘COMBI
ZANGGROEP’

Dankbaar, en benieuwd naar alles wat nog
komen gaat, vieren wij Deo volente
donderdag 28 april 2022 ons eerste lustrum!
DAT DOEN WE GRAAG MET ONZE HELE ACHTERBAN, DUS ONLINE!

Een samenwerking
tussen het Leger
des Heils en PMJDH
(zingen bij zieken e.a.)

Wij brengen jullie via deze flyer op de hoogte van de online lustrumviering
en de overige activiteiten die rondom dit jubileum gepland staan.
Hieronder ons online programma-drieluik:

21
maart

28
april

29
april

PMJDH-MAGAZINE
LUSTRUMSPECIAL

ONLINE
LUSTRUMVIERING

TERUGBLIKKEN OP
5 JAAR PMJDH

Vanaf 21 maart in te
zien via onze website.

Vanaf 18:00 uur te zien
op ons YouTube-kanaal.

Vanaf 18:00 uur te zien
op ons Youtube-kanaal.

AANDACHT
VOOR ELKAAR

Een muzikale groet
of een miniconcert
vanuit PMJDH ter
bemoediging.

Toelichting bij de
eerste lustrumviering.
GEANNULEERD - Salvatorkerk Arnhem
Aanvankelijk reserveerden wij een jaar geleden
de Salvatorkerk in Arnhem alvast. We wilden
29 april 2022 een dank- en zangdienst houden
met aansluitend een receptie in de foyer.
Beperkingen
De coronacrisis en de bijbehorende maatregelen
zorgden de afgelopen tijd voor veel beperkingen
en onzekerheden. Veel zangactiviteiten kwamen
te vervallen of vonden online doorgang (waarbij
slechts de medewerkenden in de kerk aanwezig
waren).
Er lijken nu eindelijk meer versoepelingen te
komen, maar veel is nog onzeker.
Daarom hebben wij besloten om alles rondom
ons eerste lustrumfeest ONLINE aan te bieden.
Zo kan iedereen thuis, op zijn of haar eigen
moment, kijken naar de drie jubileum-bijdragen
die op de hierboven genoemde data worden
aangeboden (en ook daarna beschikbaar blijven).
Een tipje van de sluier
Benieuwd naar ‘wat’ en ‘wie’ er voorbijkomt?
Natuurlijk veel muziek en zang, maar we gaan
ook terugblikken op een aantal mooie
momenten van de afgelopen vijf jaar.
Met bijdragen van: ds. Jos de Heer, Peter Kits,
Elly Zuiderveld, leden van de verschillende
kerken waarmee wij samenwerken,
teamleden van ‘Prijs met Johannes de Heer’ en
nog vele anderen!

'Er komen stromen van
zegen, dat heeft Gods
Woord ons beloofd!’
In de afgelopen vijf jaar mochten wij op heel
veel momenten ervaren dat er zegendruppels op
ons neerdaalden.
Lied 57 uit de bundel van Johannes de Heer
zegt daarover: ‘Nu vallen drupp’len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.’
Op die wijze mogen we hoopvol uitzien naar de
toekomst: naar alles wat nog komen gaat en
vooral naar Jezus’ wederkomst!
Want,… wat er ook nog komt en wat er ook nog
gebeurt: Gods woord houdt eeuwig stand!
Halleluja!
‘P

js met Johann

DIE KLEINE BLAUWE BUNDEL
De zangbundel van Johannes de Heer loopt inmiddels door
tot lied 1011.
We zijn voorlopig dus nog niet uitgezongen en dat is maar goed ook!
De liederen uit de bundel van Johannes de Heer geven ons richting
aan voor ons leven. Zij sterken, troosten, bemoedigen en onderwijzen
ons. Daarnaast stellen de liederen ons in staat om God te loven en te
prijzen door middel van zang en muziek.
Wij hopen nog lang door te gaan met onze activiteiten!
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Team ‘Prijs met Johannes de Heer’

de Heer’

