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“Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die 
over Jezus Christus – de gekruisigde. (1 Cor. 2:2)” 

 
 

Herfst 2014 
 
 
 
“Er is Hoop”-bus in de binnenstad 
Afgelopen zondag stond bovenstaande tekst centraal in de intrededienst van Ds. G.C. Vreugdenhil in 
de Sint Janskerk in Gouda. Daarbij haalde hij Billy Graham aan, die op twee crisisachtige momenten 
in zijn leven als evangelist erbij bepaald was slechts over twee ‘zaken’ te spreken: over Jezus en over 
het kruis. Er is kracht in het bloed van het Lam!  
Dat deed me denken aan een meerdaagse satellietconferentie met Billy Graham, die we jaren 
geleden met een aantal christelijke gemeenten in Gouda hebben georganiseerd in de Gouwekerk. 
Tijdens een van die bijeenkomsten stond ik daar samen met mijn vader, die ik had uitgenodigd 
hiervoor, en zongen we staande samen het lied “Heer wat een voorrecht om in liefde te gaan, 
schouder aan schouder in Uw wijngaard te staan.” 
Afgelopen periode ben ik meer terug in de tijd gegaan door een verzoek van een broeder om een wat 
oudere nieuwsbrief van Er is Hoop, waarin we verhaalden over een vrouw uit Waddinxveen, die 
eerder van ons een Johannes Evangelie had ontvangen en na lezing hiervan tot geloof was gekomen 
in de Here Jezus en zich had laten dopen. Zoekend naar de brief waarin dit stond (herfst 2007), kwam 
ik in allerlei oude nieuwsbrieven mooie getuigenissen tegen van bijzondere ontmoetingen met mensen 
bij de Er is Hoop-bus. Zeer bemoedigend om deze te lezen! 
We zien uit naar meer van dat soort bijzondere ontmoetingen bij de Er is Hoop-bus op de Markt op 
steeds de derde vrijdag van de maand: 19 september, 17 oktober en 21 november 2014 en stellen uw 
gebed hiervoor zeer op prijs! 
 
Concert van The Continentals 
Eind juli hadden we een spetterend concert van de Continentals in een bijna geheel gevulde  
Oostpoort. Op eigentijdse wijze werd het thema Re:Connection (het voor het eerst of opnieuw maken 
van een verbinding met God) met zang, dans en een lichtshow door de jongeren neergezet.. Ronduit 
ontroerend was de slotsong ‘Grace be with you’, een zegenlied. Daarbij verspreidden de Continentals 
zich tijdens dit lied onder het publiek en pakten enkele bezoekers bij de hand. Een van de bezoekers 
zei achteraf, dat ze ervaren had, dat er op dat moment in de Hemelse gewesten iets positiefs 
gebeurde!  
Als collecte konden we hen een bedrag van ruim € 450,- meegeven, waarmee een gratis optreden in 
Polen onder mensen, die leven onder het minimumloon van dat land, gefinancierd kon worden. 
In alle opzichten daalde zo de genade en zegen van God door hen neer in de Oostpoort en later in 
diverse landen in Centraal Europa! 
 
GO! K!nderfeest 
Komende zaterdagmiddag 13 september 2014 sluiten we achter de Lidl in de John Mottstraat om 
14.00 uur een serie van vier mooie GO! K!nderfeesten van dit seizoen af met dit keer als thema ‘de 
vermenigvuldiging van vijf broden en twee visjes’. We zien uit naar een zegenrijke bijeenkomst met 
veel kinderen en ouders, die normaal weinig horen van dit Goede Nieuws. Ook hiervoor vragen we uw 
gebed. 
 
Afsluitend 
Ter afsluiting van deze brief wijzen we u op het vernieuwde banknummer onderaan de brief. Giften 
voor dit werk kunt u eventueel daarop overmaken.  
Hartelijke groeten, namens de “Er is Hoop”-werkgroep Gouda,  

Ton en Cootje Been. 
 


