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“The Passion: God heeft ons zo lief, dat Hij Zijn Zoon Jezus 
Christus aan het kruis liet sterven, zodat wij geen straf meer 
hoeven te krijgen voor onze fouten!”     

Lente 2015 
Spandoek 
Op witte donderdag 2 april wordt ’s avonds weer ‘The Passion’ live op tv uitgezonden. 
Ditmaal vanuit Enschede. Vorig jaar keken naar de live-uitzending vanuit Groningen zo’n 3 
miljoen mensen. Ook dit jaar rekenen ze op veel kijkers. Een mooie gelegenheid om met 
onze spandoektekst hierbij aan te sluiten door de voorbijgangers te wijzen op de kern van 
Gods Passie. Op het spandoek, dat komende weken op de kop van de Kleiweg komt te 
hangen, plaatsen we bovenstaande tekst met een verwijzing naar de website 
www.ikzoekGod.nl. Onlangs hoorde ik dat wereldwijd dagelijks enkele duizenden mensen 
een geloofstap maken naar aanleiding van deze site. Laten we bidden, dat ook vele 
voorbijgangers van dit spandoek deze stappen naar God gaan zetten. 
 
Er is Hoop-bus in de binnenstad 
Maandelijks staan we met de Er is Hoop-bus op de Markt. Komende keren op de vrijdagen 
20 maart, 17 april, 29 mei en 3 juli 2015. Ook afgelopen maanden hadden we steeds weer 
bijzondere ontmoetingen! Bijvoorbeeld met dat meisje van 14 jaar uit Gouderak, dat op weg 
was om een Bijbel in Gewone Taal te kopen. We konden haar bemoedigen met de 
opmerking, dat God haar ziet en een plan heeft met haar leven. 
Op 20 maart delen we aan belangstellenden de prachtige DVD van Hart van Pasen van dit 
jaar uit: ‘Het VlinderCircus’ (zie www.HartvanPasen.nl). 
Laten we danken voor deze gouden kansen om in het centrum van Gouda keer op keer op 
eigentijdse wijze het Evangelie te mogen delen met voorbijgangers en bezoekers! En bidden 
om een krachtige uitwerking van Gods Woord en Geest in de levens van deze mensen. 
 
Optredens in Bijbelshop Samma 
Op donderdagavond 19 maart verzorgt de bekende groep ‘Sela’ een optreden in Bijbelshop 
Samma en op zaterdag 21 maart komt de Ierse gospelfolkzanger Rodney Cordner in deze 
missionaire post in het centrum van Gouda tussen 14.00 en 16.00 uur er de lente inzingen. 
Rodney wilde graag nog eens naar Gouda terugkomen. Ruim 30 jaar gaf hij hier zijn eerste 
concert voor Samma en deed dat in de jaren daarna nog enkele keren o.a. ook voor Er is 
Hoop in de openlucht op de Markt. Laten we bidden voor goede optredens met een goede 
opkomst en uitwerking. In de winkel zal een collectepot staan voor een vrijwillige financiële 
bijdrage voor Samma. 
 
GO! K!nderfeest 
Ook dit jaar zijn er weer vier GO! K!nderfeesten in de John Mottstraat achter de Lidl. Een 
feestelijke zaterdagmiddaggebeurtenis, die standaard wordt ingeluid met een djingle uit het 
tijdperk van het zeeschip Radio Veronica bij de start van de top 40 en de tipparade iedere 
zaterdagmiddag. Ik heb het altijd bijzonder gevonden om de professionaliteit van ‘de vrije 
vogel’ (zoals destijds Radio Veronica) te combineren met het verkondigen van het Evangelie. 
In de start van dit kinderfeest krijgt dit gestalte, maar ook in diverse andere dingen, zoals in 
bovenstaande tekst op zo’n spandoek bijvoorbeeld. 
De GO! K!nderfeesten achter de Lidl zijn dit jaar op de zaterdagmiddagen 4 en 25 april, 30 
mei en 4 juli 2015, steeds vanaf 14.00 uur. Ze zijn gericht op de kinderen van 4-12 jaar in 
Gouda Oost (GO). Het is de bedoeling dit jaar ook een GO! K!nderfeest te verzorgen in 
Goverwelle, zo mogelijk in samenwerking met andere instanties in die wijk, waarmee 
contacten zijn ontstaan naar aanleiding van het KerstWandelTheater vorig jaar. 

http://www.ikzoekgod.nl/
http://www.hartvanpasen.nl/
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Stichting Open Huis en websites 
De voormalige activiteiten van Stichting Open Huis zijn al wat langere tijd opgeheven 
(Bijbelkringen, Koffiebar en de Sloep), dan wel overgegaan naar een andere stichting 
(Praise-Avond Gouda) met als gevolg, dat Er is Hoop deze lege missionaire stichting heeft 
overgenomen en daar nu formeel onderdeel vanuit maakt. Afgelopen periode is dit 
gerealiseerd met nieuwe statuten en aanpassingen van de inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel en de ING. Op de site www.stichtingopenhuisgouda.nl leest u meer over deze 
stichting. U treft daar o.a. de Financiële Jaarverslagen van Er is Hoop over 2013 en 2014 
aan, opgesteld door onze nieuwe penningmeester Niek van de Wetering. Daarin kunt u zien, 
dat we in de afgelopen twee jaren financieel wat ingeslonken zijn. Omdat met deze 
veranderingen ook de Er is Hoop-bus (= voormalige Sloepbus) ons eigendom is geworden 
en daarmee dus ook de kosten ervan en we komende periode een nieuwe en aangepaste 
druk van de City Bijbel Gouda willen realiseren, is het van belang dat we het financiële peil 
van deze stichting op niveau houden. Giften voor Er is Hoop zijn dan ook van harte welkom! 
 
Een andere website, gericht op de zoeker, met ook meer informatie over Er is Hoop, maar 
ook over kerken in Gouda en andere christelijke plaatselijke initiatieven is 
www.kerkingouda.nl. Zeer zeker een bezoekje waard. Vanuit deze website verwijzen we ‘de 
zoeker’ weer naar diverse andere interessante websites. Beide websites zijn gerealiseerd en 
worden periodiek bijgewerkt door onze webmaster Willem van der Plaat, met dank aan hem.   
 
Goede Vrijdag en Pasen 
De stille week, met als hoogtepunt de Goede Vrijdag, gevolgd door het Paasfeest staan ‘voor 
de deur’. We wensen allen een betekenisvol gedenken en vieren hiervan. 
Gelukkig gaat Gods Passie nog verder dan Goede Vrijdag en wekte Hij zijn Zoon Jezus 
Christus op de vroege Paasmorgen op uit de dood! We hebben een levende Heer! 
Hallelujah! 
 
Hartelijke groeten,        Ton en Cootje Been. 
 

http://www.stichtingopenhuisgouda.nl/
http://www.kerkingouda.nl/

