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NIEUWSBRIEF
VANUIT HET PROJECT ‘PRIJS MET JOHANNES DE HEER’

NIEUWSBERICHTEN

O denk aan het huis bij de Heer!

NALATENSCHAPSVERKLARING

(JdH-231)

Dominee Jos de Heer en Arend (van
‘Prijs met Johannes de Heer’)
ondertekenen op 23 mei 2022 (de
156ste geboortedag van Johannes de
Heer) een nalatenschapsverklaring.
Daarin zijn een aantal afspraken
opgenomen over de toekomstige
belangenbehartiging inzake het oude
kistharmonium van Johannes de Heer.
Jos de Heer heeft besloten dat na zijn
overlijden het kistharmonium in
eigendom komt van Arend (ten bate
van het particuliere initiatief ‘Prijs met
Johannes de Heer’) en dat ‘Prijs met
Johannes de Heer’ de hoofdgebruiker
van het kistharmonium wordt.
Arend zal bij leven en welzijn de
coördinatie rondom de uitleen van het
kistharmonium verzorgen en zodra
Arend komt te overlijden gaat het
kistharmonium weer terug naar de dan
nog in leven zijnde erven / nazaten van
Johannes de Heer (zo besluit de lijst
van voorwaarden).
Wij zijn Jos de Heer dankbaar voor het
in ons gestelde vertrouwen en wij
zullen ons t.z.t. maximaal inzetten voor
een goede belangenbehartiging!

Met het Paasfeest achter ons, zijn wij op weg naar Hemelvaartsdag
(donderdag 26 mei) en Pinksteren (zondag 5 en maandag 6 juni).
Met ‘Hemelvaart’ staan we stil bij het feit dat Jezus terugging naar
Zijn Vader in de hemel.
Voordat Hij aan het zicht van de discipelen werd onttrokken zei Hij:
‘En zie, Ik zend de belo e van Mijn Vader op u; maar blij u in de stad
Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden.’
(Lukas 24:49).
Handelingen 1 vers 7 en 8 vermeldt nog een ander citaat van Jezus:
‘Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn
eigen macht gesteld hee , maar u zult de kracht van de Heilige Geest
ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in
Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.’
Over Jezus’ hemelvaart staat er in Lukas 24 (vers 50-53) het volgende:
Hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. En Hij hief Zijn handen
op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat
Hij Zich van hen verwijderde. En Hij werd opgenomen in de hemel.
En zij aanbaden Hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote
blijdschap. En zij waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God
loofden en dankten. Amen. (einde citaat)
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We weten allemaal wat daarop volgde:
tijdens het Pinksterfeest vond ‘de uitstorting van de Heilige Geest’
plaats. (KLIK HIER om dit verhaal in de Bijbel te lezen.)
Daarna namen velen (ongeveer 3000 mensen) Het Woord met
vreugde aan, bekeerden zich en lieten zich dopen.
Het hoofdstuk besluit met de woorden: ‘En de HEERE voegde
dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe.’
KOMENDE DATA Deo volente
1 juli 2022
Johannes de Heer-zanguur
voor bewoners van
woon- en zorgcentrum Bethanië, Ede
door ‘Prijs met Johannes de Heer’
17 juli 2022 (Glorieklokken-special)
JdH-zangdienst (met o.a. Peter Kits)
Herv. Wijkgemeente ‘De Rank’ Arnhem
en ‘Prijs met Johannes de Heer’
Houd verder vooral de agenda op onze
website in de gaten! Daar vindt u ook meer
details over de locaties en aanvangstijden.

TERUGBLIK
JDH-ZANGDIENST 14 mei 2022

Zaterdag 14 mei jongstleden, op de
74e verjaardag van de Staat Israël,
mocht ‘Prijs met Johannes de Heer’,
in samenwerking met fam. Verweij uit
Rosmalen, een Johannes de Heerzangdienst aanbieden aan velen!
Locatie: Hervormde Kerk van Hedel.
Met medewerking van:
-Trans World Radio
-kinderkoor ‘De Maaszangertjes’

‘Eind goed, al goed’ zouden we nu kunnen denken.
Hoofdstuk uit, boek dicht.
Maar dan hebben we de dringende roepstem van Jezus Christus nog
niet goed gehoord of begrepen! Hij zei immers: ‘ga dan heen,
verkondig a e volken het evangelie,…’ en ‘word vissers van mensen’.
Die opdracht was niet alleen voor de discipelen van toen,
die opdracht krijgen alle volgelingen van Jezus!
In Romeinen 10 vers 12 t/m 15 staat zo tre end:
‘Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek.
Want Eén en Dezelfde is HEERE van allen en Hij is rijk voor allen
die Hem aanroepen.
Want ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, zal zalig /
behouden worden.
Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven?
En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben?
En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?
En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden?
Zoals geschreven staat: Hoe lie ijk zijn de voeten van hen die vrede
verkondigen, van hen die het goede verkondigen!’ (einde citaat)
Laten wij blijven bidden om vervulling met- en leiding door de
Heilige Geest. Dat wij ‘de Blijde Boodschap’, het Evangelie van Jezus
Christus, vreugdevol mogen uitdragen richting alle mensen: ver weg
en dichtbij! Johannes de Heer lied nr. 231 mag ons daarin inspireren:
1. O denk aan het huis bij de Heer, aan het oord waar geen nacht is of leed,
waar Gods heil’gen hun Koning ter eer in het smetteloos wit zijn gekleed.
2. O loof nu uw Heiland en Heer, Die ons voor is gegaan tot Gods troon,
waar nu ’t lo ied de Koning ter eer, Jezus dank zegt op juub’lende toon.

We stonden stil bij Gods verbondsvolk
Israël, waar wij (door ons geloof in
Jezus Christus) bij mogen horen.

Re ein:
Bij de Heer, bij de Heer, o denk aan het huis bij de Heer,
bij de Heer, bij de Heer (bij de Heer), o denk aan het huis bij de Heer.

Tevens stonden we stil bij het werk van
Trans World Radio. Ook deze dag
klonken de woorden uit Romeinen 10
tijdens de spreekbeurt die door een
vrijwilliger van TWR verzorgd werd.

Jezus zei immers tegen zijn volgelingen: ‘In het huis van Mijn Vader zijn
veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben.
Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.’ (Johannes 14 vers 2)

KLIK HIER voor de videomontage van
deze JdH-zangdienst.

Die belofte geldt ook voor ons! Want ieder die de Naam van de
HEERE zal aanroepen, zal zalig / behouden worden! Zeg het voort!
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