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“Op die dag, in de hemel 

Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn 

Dan zijn wij bij Jezus 

En klinkt het overwinningslied” 
 

Afgelopen week is onze goede vriend Jan Hoencamp Thuis gehaald. 

Hij was de initiatiefnemer van de jaarlijkse Openluchtdienst in 

Leerdam. Hij was onze voorzitter, inspirator en specialist op vele 

fronten in het bijzonder de techniek en communicatie. Hij streefde 

naar de hoogste kwaliteit zodat niks in de weg stond om Zijn Naam 

groot te maken.  

Met elkaar hebben we bijzondere jaren mogen beleven, waar we heel 

dankbaar voor zijn. Wij gaan zijn betrokkenheid en inzet binnen 

Leerdam Praise enorm missen. Zijn rotsvaste geloof en enthousiasme 

om dit uit te dragen mag ons blijvend inspireren. 
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UITNODIGING 

 
Op zondagmiddag 18 juli 2021 gaat de online video ‘Openluchtdienst 

2021’ van Leerdam Praise in première!  

 

Samen met Bert Noteboom en Connect hebben we een prachtige 

opname gemaakt als alternatief voor de jaarlijkse Openluchtdienst in 

Leerdam. 

 

Heeft u zin om deze opname mee te beleven?  

Van harte welkom om 13:30 uur via het YouTube-kanaal van Leer-

dam Praise te genieten van een video met daarop drie prachtige lie-

deren en een bemoedigende Bijbeluitleg aan de hand van Psalm 139: 

https://www.youtube.com/channel/UCWOcDo2qrvqHgjec8mHlKaA    

 

Enkele praktische informatie: 

- De video duurt ongeveer 20 minuten.  

- Er is een live chat aanwezig waarin u reacties kwijt kunt.  

- De video blijft na 18 juli beschikbaar en is dan te bekijken en beluis-

teren via het YouTube-kanaal en de website van Leerdam Praise.  

 

We wensen u veel luisterplezier toe en we hopen dat u door deze 

video mag worden bemoedigd! 

 

Agenda: 

Openluchtdienst: 

Zondagmiddag  

12 juni 2022 

“God zal voor ons 

zorgen” 

Een lied van Sela dat we 

tijdens de 

Openluchtdienst in 2018 

hebben gezongen.  

 

Het refrein van dit lied  is 

een prachtige 

geloofsbelijdenis: 

 
“God zal voor ons zorgen. 
Hij zal voor ons zorgen; 
voor eeuwig leeft die 
hoop in ons. 
God zal voor ons zorgen. 
Hij zal voor ons zorgen; 
voor eeuwig leeft die 
hoop in ons.” 
 

Vrienden van…  

Hartelijk bedankt voor uw 

steun door middel van 

een gift in de afgelopen 

Connect Bert Noteboom 

https://www.youtube.com/channel/UCWOcDo2qrvqHgjec8mHlKaA

