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NIEUWSBRIEF
VANUIT HET PROJECT ‘PRIJS MET JOHANNES DE HEER’

NIEUWSBERICHTEN
Gebed voor vervolgde christenen
Als Open Doors-ambassadeurs blijven
wij aandacht vragen voor onze
vervolgde broers en zussen in onze
Heer Jezus Christus.
Iedere keer als wij in vrijheid een
zangdienst of andere activiteit met
elkaar mogen beleven, realiseren wij
onszelf dat dit in heel veel landen niet
vanzelfsprekend is.
Van vervolgde christenen horen we
regelmatig dat zij ervaren (hebben)
dat er voor hen wordt gebeden.
Neem hen mee in de dagelijkse
gebeden en vergeet hen niet!
KLIK HIER om de Open Doors
gebedskalender bij de maanden juli
en augustus te downloaden.

Marjo & Arend
Video’s van recente activiteiten
23 juni - Dieren

Velen, die wij hier beminden,
zijn ons reeds vooruit gegaan…
(JdH-73)

Donderdag 30 juni jongstleden was het 15 jaar geleden dat de uitvaart
van Alida Margaretha Bosshardt (Nederlands bekendste majoor
binnen het Leger des Heils) plaatsvond.
Zoals in ons meest recente PMJDH-magazine te lezen is, was ik
(toen nog als heilssoldaat) betrokken bij haar uitvaart.
Ik mocht met andere heilssoldaten haar kist dragen.

1 juli - Bethanië Ede

Couplet 4 van Johannes de Heer-lied nr. 73 zegt:
Velen, die wij hier beminden, zijn ons reeds vooruit gegaan;
straks, vereen’d met hen voor eeuwig, zu en w’ ook voor Jezus staan!
Wat een troost,… én wat een blij vooruitzicht!

Planning en zomervakantie PMJDH

Eind juni was ik in Amsterdam en ik wilde beslist even naar het
monument van Majoor Bosshardt.
Dat staat in mijn toenmalige werkgebied, waar ik destijds werkzaam
was als straatwerker en in een dak- en thuislozen opvang.

Mocht u nog een activiteit met ons
willen plannen, dan hebben wij in
2022 nog mogelijkheden in augustus
en december (excl. zangverzoeken).
Onze zomerstop is van 27 augustus tot
en met 2 oktober.

Toen ik eenmaal op het bankje ‘naast de majoor’ zat, dacht ik:
‘Ja, zo werkt dat voor ons mensen;
we wi en altijd een tastbare herinnering houden aan overleden dierbaren!’
Een foto, een voorwerp, een standbeeld of een monument.

ll

ll

1

2022 #7

www.prijsmetjohannesdeheer.nl

juli 2022

Maar hoeveel mooier nog is de wetenschap dat onze overleden
christenbroeders en -zusters ons voor zijn gegaan naar Jezus en dat
wij op een dag met hen verenigd worden en óók voor Jezus zullen
staan! Haast niet te bevatten!
En op weg, daar naartoe, mogen we bemoedigd en gesterkt
(verkwikt) worden. Onder andere door gesproken woorden die zij,
die ons zo dierbaar waren, ons nalieten.
KOMENDE DATA Deo volente

Majoor Bosshardt haar credo:
‘God dienen is mensen dienen, mensen dienen is God dienen!’

1 juli 2022
Zang-uur (voor bewoners) in woon- en
zorgcentrum Bethanië in Ede,
door ‘Prijs met Johannes de Heer’

Of couplet 2 van Johannes de Heer-lied nr. 73:

17 juli 2022 (Glorieklokken-special)
JdH-zangdienst (met o.a. Peter Kits)
Herv. Wijkgemeente ‘De Rank’ Arnhem
en ‘Prijs met Johannes de Heer’

Want die reis gaat niet altijd over rozen, dat is duidelijk!
We blijken kwetsbaar en soms zijn er heel veel onzekerheden.
Daarom zijn wij aan elkaar gegeven, om elkaar te dienen en daarin
God te dienen! Hand in hand, schouder aan schouder.

7 augustus 2022 augustus 2022
De ‘Combi Zanggroep’ zingt in
Hospice Rozenheuvel te Rozendaal.
Heilssoldaten van het LdH-korps
Arnhem & ‘Prijs met Johannes de Heer’
9 oktober 2022
JdH-zangdienst
Herv. Wijkgemeente ‘De Rank’ Arnhem
en ‘Prijs met Johannes de Heer’
23 oktober 2022
De ‘Combi Zanggroep’ zingt tijdens
de samenkomst / geloofsontmoeting
van LdH-korps Arnhem.
Heilssoldaten van het LdH-korps
Arnhem & ‘Prijs met Johannes de Heer’
30 oktober 2022
JdH-themadienst
Gereformeerde Kerk Harskamp
en ‘Prijs met Johannes de Heer’

Door de ki e, ki e stromen, gaan wij naar het Godspaleis;
’t eng’lenlied klinkt uit de verte en verkwikt ons op de reis!

En er is nog een mooie zekerheid.
Namelijk de wetenschap die bezongen wordt in het refrein van
Johannes de Heer lied nr. 73:
Hoe de storm ook moge woeden, op de reis naar d’ eeuwigheid,
Jezus is de trouwe Bootsman, Die ons altijd veilig leidt!

Zo trekken we moedig voorwaarts en vervolgen we onze
levensreis. Samen achter Jezus, onze trouwe Bootsman, aan.
Hij leidt ons, ook door stormen, op weg naar huis.
Daarover, en over zoveel meer, hopen we ook de komende tijd
weer te zingen tijdens zangdiensten en andere activiteiten.
Ook namens de rest van het team: heel graag tot ziens!
Arend

12 november 2022
JdH-zangavond
Vakantieweek Nieuw Hydepark (PKN)
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.

GEBED
Heer, wees mijn Gids op heel mijn levenspad,
wees Gij mijn Gids!
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad,
wees Gij mijn Gids!
Blijf dicht bij mij, ga stap voor stap mij voor,
dan ben ‘k gerust en veilig volg ‘k Uw spoor.

Wij wensen iedereen een jne en zegenrijke zomer toe!
Team ‘Prijs met Johannes de Heer’
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