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   Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, 

engelen, noch machten, noch krachten, heden noch 
toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook in de 

schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde 

van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, 
onze Heer. Rom.8: 38 en 39 

 

 

Woorden van troost. 

We maken het allemaal mee dat we op een dag afscheid moeten nemen van iemand die we 
kennen of van wie we houden. Iemand ver weg of iemand die heel dicht bij ons staat. De 

grootste zekerheid in ons leven is de dood. Maar, zegt Paulus in zijn brief aan de Romeinen: 

‘Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus’. Lieve mensen, laat dat goed tot je 

doordringen in je leven dat vol moeite en verdriet kan zijn. Deze liefde biedt ons troost en 

hoop voor de toekomst. 

 
De bus op de markt 

Op 21 september stonden we er weer. U weet wel, op de markt naast ons mooie oude 

stadhuis. We nodigen u uit om eens binnen te komen en een kopje koffie met ons te drinken 

of samen met ons te bidden voor vrijmoedigheid om te getuigen van ons geloof in Hem die 

ons liefheeft. 
We stonden er dus weer. Deze keer nog zonder Aart, onze evangelist, die nog steeds herstelt 

van zijn ziekte. We hopen en bidden dat hij dit jaar de kracht vindt om weer naar Gouda te 

komen en ons te helpen. Wilt u ook voor hem bidden? 

We stonden er dus weer en hadden mooie ontmoetingen. Maar voordat de medewerkers naar 

buiten gaan wordt er gepraat, gezongen, uit de Bijbel gelezen en gebeden om de nabijheid 

van Gods Geest. 
Tristan, een van onze medewerkers sprak met een Koerdisch man uit Syrië en overhandigde 

hem een Nieuw Testament in het Arabisch. Een uur later kwam hij terug met een vriend, die  

ook graag een NT in het Arabisch wilde hebben. Hij kuste de Bijbel, legde zijn hand op zijn 

hart en keek omhoog. Wat een eerbied en dankbaarheid bij deze mensen.  

Even later sprak Gerard een vrouw met drie kinderen aan. Hij vroeg of hij de kinderen en 
kinderboekenlegger mocht geven. Dat mocht en de moeder vertelde dat de oudste jongen op 

een christelijke school zit en veel vragen heeft over het geloof. Bent uzelf ook christen, vroeg 

Gerard en zij antwoordde dat zij en haar man allebei atheïst zijn. Gerard stelde voor om een 

Goudse Citybijbel mee te nemen, zodat ze samen met haar zoon, zijn vragen over het geloof 

kan nakijken. Graag was het antwoord. 

Het is misschien ook goed om een keer te vermelden dat we in mei 2016, 1000 Goudse City 
Bijbels hebben aangeschaft. Er zijn er nu nog 64 over. Tijd voor een nieuwe druk. 

 

Volgen data van de bus op de markt 19 oktober en 16 november. 

Gouda bij Kaarslicht op 14 december.  

 
De bus staat dan weer achter de Waag tegenover de kerststal. Voor het uitdelen van de 

kerstfolders in de avond kunnen we wel weer wat extra mankracht gebruiken. Er zijn 

ongeveer 12 medewerkers nodig. We beginnen de avond in de bus met Bijbellezing en gebed.  

U kunt zich dit jaar opgeven bij Greet Bosland. Tel 06-53197668 of e-mail 

greetwagenaar@hotmail.com.    

 
Op 29 oktober is het Gouds Evangelisatie overleg. We hopen dan verdere missionaire 

activiteiten in Gouda met elkaar te bespreken. 

 

Genade en vrede zij u van de Vader.  

 
Cootje, Niek en Greet  
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