



Nieuwsbrief 

	 	 	 	   voor samenwerkingspartners e.a.


Van:	 	 de projectleider van ‘Prijs met Johannes de Heer’ 
Aan:	 	 samenwerkingspartners  / kerkelijke gemeenten / zorgcentra / e.a. 
 
Datum:	 januari 2023 
 
Betreft: aankondiging sabbatsjaar ‘Prijs met Johannes de Heer’


Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een 
rustdag, die gewijd is aan de HEER’, uw God; dan mag u niet werken.  
Exodus 20 vers 9 en 10a  

Zes dagen lang mag je werken, maar op de zevende dag moet je rust houden,  
ook in de ploegtijd en in de oogsttijd.  
Exodus 34 vers 21  
 
Zes jaar achtereen mogen jullie je land inzaaien, je wijngaard snoeien en de oogst 
binnenhalen. Maar het zevende jaar moeten jullie het land laten rusten.  
Het is een sabbatsjaar dat aan de HEER’ gewijd is.  
Je mag dan je land niet inzaaien, je wijngaarden niet snoeien, het koren dat vanzelf 
opkomt niet als oogst binnenhalen en niet de druiven oogsten van je ongesnoeide 
wijnstokken. Het moet een jaar zijn van volstrekte rust voor het land.  
Leviticus 25 vers 3 t/m 5  
 
 
Beste mensen, 
 
Zo de HEER’ wil en wij leven, bestaat ons project ‘Prijs met Johannes de Heer’ op 28 april 
2023, op de dag af, zes jaar. Wat vliegt de tijd! 
 
Met ontzettend veel plezier, liefde en toewijding mochten wij tot op heden onze activiteiten 
onder Gods zegen uitvoeren en dit stemt mij (en ons als voltallig team) intens dankbaar! 
Tegelijkertijd moet ik eerlijk toegeven dat we de afgelopen jaren enorm hard hebben gewerkt 
hetgeen ook de nodige energie kost. Voor mijzelf gesproken: als projectleider ‘sta je altijd 
aan’ en achter de schermen is er ontzettend veel werk aan organisatie, voorbereidingen, e.a. 
Ik heb de afgelopen zes jaar aan PMJDH een tweede (deeltijd)baan gehad. 
Als we, Deo volente, in april 2023 de balans opmaken, dan mochten we vanuit ‘Prijs met 
Johannes de Heer’ 128 activiteiten organiseren en uitvoeren, 12 magazines samenstellen, 
maandelijks een nieuwsbrief uitbrengen en nog zoveel meer. 
 
En als de moeheid dan soms toeslaat, dan gebeurt het op een dag zomaar opeens dat je 
aandacht getrokken wordt naar Bijbelgedeelten waarin God de mens beveelt om na een 
periode van werken rust te nemen. 
Zes dagen zul je arbeiden, de zevende dag zul je rusten.  
Zes jaar mag je werken, maar het zevende jaar is een sabbatsjaar. 



Deze woorden, die God vanuit liefde en zorg aan Zijn volk Israël gaf, echoën ook nu nog na. 
Zij hebben ons, als team van ‘Prijs met Johannes de Heer’, geïnspireerd om een sabbatsjaar 
in te lassen; dit zevende jaar wordt voor ons project een rustjaar.  
Om in Bijbelse termen te spreken: …een jaar dat gewijd is aan de HEER’ en dat er tevens 
mag zijn tot verkwikking van onszelf. 
 
Zoals psalm 23 het zo mooi verwoordt: 
De HEER’ is mijn Herder, mij ontbreekt niets! 
Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. 
Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. 
 
In dit sabbatsjaar mogen wij als team allereerst rust nemen.  
Geen grootschalige activiteiten, geen magazines, geen maandelijkse nieuwsbrieven. 
Wel blijven we online actief door onze website actueel te houden, door kleine bijdragen op 
onze Facebookpagina te plaatsen, etc. 
Ook blijft ons YouTube-kanaal beschikbaar waarop de vele diensten en zangmomenten van 
de afgelopen zes jaar zijn terug te kijken.  
 
Gedurende dit jaar willen we onszelf als team ook bezinnen op de nabije toekomst: welke 
activiteiten zetten we straks al dan niet voort en in welke vorm?  
Vanzelfsprekend blijven we daar met jullie over in contact; we zullen jullie in de loop van ons 
sabbatsjaar informeren over de voortgang en toekomstige samenwerkingsmogelijkheden. 
 
Voor sommigen zal dit alles wellicht als een verrassing komen. 
Anderen zullen eerder al wel eens gedacht hebben: ‘hoe lang houden ze dit nog vol op deze 
wijze en in deze frequentie?!’ 
Ik hoop dat jullie dit besluit kunnen zien als ‘zorgdragen voor’. 
Zorgdragen voor het team en zorgdragen voor mijzelf. 
 
In de hoop en in het vertrouwen dat we met elkaar in contact blijven, spreek ik de wens uit 
dat we onze activiteiten tot en met april 2023 onder Gods zegen op een goede wijze mogen 
uitvoeren en afronden waarna we mogen uitzien naar een sabbatsjaar (28 april 2023 - 28 april 
2024). 
 
Mochten er vragen, opmerkingen of andere zaken zijn; dan weten jullie mij te vinden! 
 
Met een warme groet in verbondenheid, 
jullie Gods zegen toewensend, 
ook namens de rest van het team, 
 
 

Arend 
 
www.pmjdh.nl 
 
info@prijsmetjohannesdeheer.nl
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