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Laat warm en stil de kaarsen branden heden, 
Die gij hier in ons duister hebt gebracht. 

Breng als het kan ons samen , geef ons vrede. 

Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht 

  

-Dietrich Bonhoeffer 
                                                                                     
       

Kaarslicht 2020 

 
 

 
Kerst 2019 stonden we in de stad. Het was de dag van Gouda bij Kaarslicht en de 
stad bruiste van leven. Heel veel mensen namen deel aan de programma´s die er 
waren en zongen kerstliederen bij de grote boom op de markt. Aan het eind van de 
avond deelden wij boekjes uit met de kerstboodschap. 
Dit jaar is alles anders. Gouda bij Kaarslicht en het Kerstwandeltheater gaan 
digitaal. Er zullen dan ook minder mensen op de markt zijn. Daarom hebben wij 
besloten om dit jaar naast de markt ook op andere plekken in Gouda iets van Gods 
licht uit te delen. En dit jaar niet alleen met een kerstboekje, maar ook door het 
geven van een kaars. We willen dit doen op 18 en 19 december. 
We hopen voor 18 december een vergunning voor de bus te krijgen. In oktober 
hebben we er al gestaan en voor 20 november hebben we ook een vergunning, dus 
18 december zal ook wel lukken. Voor deze actie hebben we aardig wat mensen 
nodig, want we zijn van plan om 3000 kaarsen en boekjes uit te delen. 
Hierboven staat een vers uit een lied van Dietrich Bonhoeffer dat hij maakte toen hij 
in de gevangenis zat. In deze tijd van de pandemie kunnen veel mensen zelfs 
hun huis als een gevangenis ervaren, omdat ze geen kant meer op kunnen. Daarom 
willen wij een beetje licht verspreiden, als een kaarsje in de nacht. 
 
De actie ziet er als volgt uit: 
De verspreiding van 3000 kaarsen met kerstboekje. 
Datum: 18/19 december 2020. 
Vanuit welke plek? 18 december vanuit de "Er is Hoop"-bus. 

19 december uitdelen bij winkelcentra, je eigen straat/familie/ 
vrienden. 

 
Ben je enthousiast? Doe dan mee met je gemeente /wijkgemeente of geef je 

persoonljk op. 
Samen kunnen we overleggen hoe het uitdelen te coördineren/verspreiden. 
 
We vragen ook jullie gebed voor de voorbereiding van deze actie. 
Als jullie mee willen helpen, kun je je aanmelden bij Cootje Been of Greet Bosland 
  
Wij verwachten de komst van de Zoon van God. 
  
Vrede en groet, 
  
Cootje, Niek, Greet 
   
E-mail: been.gouda161@gmail.com 

            greetwagenaar@hotmail.com 
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