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NIEUWSBRIEF
VANUIT HET PROJECT ‘PRIJS MET JOHANNES DE HEER’

NIEUWSBERICHTEN

PMJDH-Magazine (winter 2022)

Help mij HEER’, wat zon te spreiden
voor mijn medemens op aard’. (JdH-976)
Rond 21 december hopen wij ons
volgende PMJDH-Magazine (editie
winter 2022) uit te brengen.
Thema: ‘Jezus, mijn Heiland,
groot is Uwe liefde!’ (JdH-62)
Het lied vervolgt: ‘Gij kwam op aarde
tot redding der wereld,…’ en dat zien
we terug op de cover van het
magazine (de schaduw van het kruis).
We verklappen natuurlijk nog niet alles
maar we kunnen wel alvast melden dat
Rikkert Zuiderveld, speciaal voor
‘Prijs met Johannes de Heer’, een kort,
spitsvondig gedicht heeft geschreven
én liedjesschrijver, muzikant en zanger
Christian Verwoerd zal deze keer zijn
gedachten en ervaringen met ons
delen in de rubriek: ‘het Johannes de
Heer-lied van…’
Aan de invulling van een aantal vaste
rubrieken wordt momenteel de laatste
hand gelegd en zo hopen wij, vlak
voor het Kerstfeest, opnieuw een mooi
en inhoudelijk magazine te mogen
presenteren!

De bovenstaande woorden komen uit de tweede regel van het
tweede couplet van Johannes de Heer lied nr. 976.
De volledige liedtekst luidt:
1. HEER’, wilt U mijn Leidsman wezen, wilt U altijd naast mij staan.
Dat ik zonder angst en vrezen, aan Uw Vaderhand mag gaan.
Dat ik elke nieuwe morgen, of er vreugde is of pijn,
weet dat U voor mij wilt zorgen en ‘k altijd Uw kind mag zijn.
2. Blijf nabij, wil mij geleiden, zonder U ben ik niets waard.
Help mij HEER’, wat zon te spreiden voor mijn medemens op aard’.
Laat die ander mogen merken, dat Uw liefde mij doorgloeit,
in mijn leven, in mijn werken, als een bloem die openbloeit.
3. Gaat het in mijn eigen leven, langzaam naar de avond toe,
gaan de krachten mij begeven, word ik stilaan zwak en moe,
laat mij ook die laatste dagen, d’ ogen richten op Uw kruis.
Wil, o Heiland, mij dan dragen, naar het eeuwig Vaderhuis.
Een prachtig lied, over kwetsbaarheid en a ankelijkheid maar ook
over ‘anderen tot zegen willen zijn’ vanuit Gods liefde die ons
doorgloeit, voedt en doet openbloeien!
Je zou kunnen zeggen: delen van wat je zelf mag ontvangen!
Dat staat deze nieuwsbrief dan ook centraal!
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Terugblik JdH-zangdienst ‘Ik vind rust bij U,…’
Zondagmiddag 9 oktober jl. mochten we met zo’n vijftig aanwezigen,
in de Bonifatiuskerk van Elden (gem. Arnhem), tot rust komen bij
God. Naast de liederen die bij het thema waren uitgekozen, waren er
Bijbellezingen uit Psalm 62 en Matteus 11:28-30 waarna kerkelijk
werker Kees Smits een korte meditatie met ons deelde.
Van deze dienst is een volledig ondertitelde videomontage
beschikbaar. KLIK HIER om de video op YouTube te openen.
KOMENDE DATA Deo volente

12 november 2022
JdH-zangavond
Vakantieweek Nieuw Hydepark (PKN)
en ‘Prijs met Johannes de Heer’
28 november 2022
JdH-zanguur voor bewoners
woon- en zorgcentrum Bethanië Ede
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.

VOEDSELPAKKETTEN-ACTIE

PMJDH & Zending over grenzen
Net als vorig jaar vragen wij ook dit
jaar aandacht voor de kerstpakkettenactie / voedselpakketten-actie van
Zending over grenzen.
Voor meer informatie en/of het
overmaken van een gift ga naar:
www.zog.nl/prijsmetjohannesdeheer

GEBED

Johannes de Heer-lied 22a

Heer zie de wereldnood,
o blijf ons dicht nabij;
al ’t schepsel zucht,
ziet uit naar Uwe heerschappij.
Heer, Uw Gemeente wacht,
Uw volheid maakt haar vrij.
Schenk haar nieuw leven en…
o Heer, begin bij mij!
Zie Heer Uw Kerk verscheurd,
ach dat zij eenheid leer’!
En van haar lauwheid zich
tot U, o God, bekeer’.
Dat z’ als Uw Bruid
de volheid van Uw Geest begeer’.
En met verlangen wacht…
op Uwe toekomst Heer!
tekst & muziek J. de Heer

De Combi Zanggroep gaat weer zingen!
Na onze zomerstop in september mochten we 23 oktober jl. zingen
in de samenkomst van het Leger des Heils korps Arnhem.
We hopen eerdaags te gaan zingen bij Attent Zorg & Behandeling
(locatie ‘Rhederhof ’) in Rheden, bij de Drie-Gasthuizen-Groep in
Arnhem en bij een aantal andere mensen op andere locaties.
Wij hopen ook op die momenten wat zonlicht te mogen verspreiden!
KLIK HIER voor meer info. en KLIK HIER voor de video van 23-10.
Terugblik JdH-themadienst Gereformeerde Kerk Harskamp

Zondag 30 oktober jl. kwamen we samen onder het thema:
‘Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp!’ (N.a.v. Marcus 9:14-29).
KLIK HIER om de videomontage te bekijken.
Toelichting bij onze support-actie betre ende de
voedselpakketten-actie van Zending over grenzen.
In de linker zijbalk, op deze pagina, vindt u de link naar de actie- en
doneer-pagina. Standaard staat er een bedrag van 29,50,- euro
ingevuld (de kosten voor 1 kerst- / voedselpakket).
Dit bedrag kan desgewenst handmatig aangepast worden.
Ook kleinere bedragen zijn welkom; alle beetjes helpen!
‘Laat die ander mogen merken, dat Uw liefde mij doorgloeit,
in mijn leven, in mijn werken, als een bloem die openbloeit.’
Contact met gevluchte christenen uit Iran.
Onlangs kwamen we, geheel onverwacht, in contact met twee
christenen die vier jaar geleden gevlucht zijn uit Iran.
Omdat zij zich bekeerd hebben tot het christelijk geloof was de
geheime dienst naar hen op zoek. Als zij opgepakt waren, dan was de
kans groot geweest dat zij de gevangenis nooit meer levend zouden
verlaten. Met deze twee mannen, 24 en 35 jaar oud, spraken we over
hun geboorteland, over hun vlucht naar hier, hun verblijf in Ter Apel
en wat er daarna volgde. Zij werken hard aan hun toekomst!
Toen we na dit alles uitvoerig over het geloof spraken, kregen beide
mannen een glimlach op hun gezicht. De Bijbelgedeeltes die in het
gesprek werden aangehaald, werden over en weer herkend en
aangevuld. ‘Want de Geest spreekt a e talen en doet ons elkaar verstaan!’ (JdH-98)
Als Open Doors-ambassadeur vraag ik ook hier opnieuw:
zullen we blijven bidden voor vervolgde christenbroers en zussen?
Als één lid lijdt, lijden a e leden mede,…

1 Korinthiërs 12:26

Draagt elkanders lasten,…

Galaten 6:2
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