
Beste mensen, 
 
Vanwege de actuele situatie rondom COVID-19 (en de Britse 
mutatie daarvan) heeft de Protestantse Kerk Nederland 
vandaag het dringende verzoek naar buiten gebracht om 
gedurende de verlengde lockdown niet te zingen  
ook niet met slechts enkele zangers. 
Dit advies is mede ontstaan na recente besmettingen in twee 
kerkelijke gemeenten, die terug te leiden zijn naar 
‘zangmomenten’ door een kleine groep zangers.  
In die gemeenten zijn inmiddels al twee mensen overleden. 
 
In juli en in oktober 2020 boden we in de Bonifatiuskerk van 
Elden al aangepaste ‘ONLINE Johannes de Heer-zangdiensten’ 
aan. Slechts de medewerkenden waren in de kerk aanwezig. 
Dat wil zeggen: enkele muzikanten en twee tot vier zangers, 
waarvan enkele zangers ook nog een gedicht voordroegen.  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GEANNULEERD
ONLINE JOHANNES DE HEER-ZANGDIENST   
Zondag 17 januari 2021 

                                      14 januari 2021

KLIK HIER 
om het betreffende bericht 
van de PKN te lezen…

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/dringend-advies-gedurende-verlengde-lockdown-niet-zingen-tijdens-kerkdienst/
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/dringend-advies-gedurende-verlengde-lockdown-niet-zingen-tijdens-kerkdienst/


Nu door de PKN óók zang door enkele zangers sterk wordt 
ontraden (en blaasbijdragen op een dwarsfluit of hobo daarmee 
ook discutabel zijn) hebben wij besloten om de ONLINE 
Johannes de Heer-zangdienst van zondagmiddag 17 januari 2021 
niet door te laten gaan. Deze editie schuiven we door naar D.V. 
zondag 18 april 2021: de eerstvolgende datum die in de agenda 
gereserveerd staat voor een Johannes de Heer-zangdienst in de 
Bonifatiuskerk van Elden (gem. Arnhem).

Tot slot / ter bemoediging
Wij hopen met dit besluit naar elkaar- én naar buiten toe uit te 
stralen dat wij zorgzaam met elkaar om willen gaan! Dit mede 
vanuit de tweede helft van het hoofdgebod: …….’heb uw 
naasten lief als uzelf!’ Dat zou ook uitgelegd kunnen worden 
als: ‘ga goed en verantwoord met elkaar om’.  
 
Mogen wij elkaar tot slot bemoedigen met de woorden uit 
Romeinen 12 vanaf vers 9: 
 
9. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees 
het goede toegedaan.  
10. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters 
en acht de ander hoger dan uzelf.  
11. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren 
door de Geest en dien de Heer. 
12. Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig 
wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. 
13. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij.  
14. Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet.  
15. Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie 
verdriet heeft. 
16. Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan 
tot bescheidenheid. 
Ga niet af op eigen inzicht. 
17. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle 
mensen het goede te doen. 
18. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om 
met alle mensen in vrede te leven. 
 
In Hem verbonden, met een hartelijke groet,

team ‘Prijs met Johannes de Heer’ 
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Al zou de vijgenboom niet bloeien, 
geen opbrengst aan de wijnstok zijn, 
toch zal mijn mijn beker overvloeien, 
want Jezus schenkt mij vreugdewijn. 
 
JdH-962 
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