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De Heer richtte zich tot mij: ’Wat zie je, Jeremia?’  Ik 

antwoordde: ’Ik zie een amandeltwijg.’ ‘Dat zie je 

goed,’ zei de Heer, ‘zo snel als een amandelboom in 
het voorjaar uitbot, zo snel laat ik mijn woorden 

uitkomen.’ Jeremia 1:11 en 12   

Lente 2016 
 
Spandoek 
Op witte donderdag 26 maart wordt ’s avonds de zesde editie van ‘The Passion’ 
vanuit Amersfoort op tv uitgezonden. Maar liefst de helft van alle Nederlanders heeft 

in de afgelopen vijf jaar minimaal één uitzending van The Passion gezien. The 
Passion past in de huidige belevingscultuur, waarin evenementen een belangrijke 
rol spelen. In Gouda sluiten wij hierbij aan door twee spandoeken op te hangen op 
de twee belangrijke ingangswegen naar het centrum en met het Paasontbijt op 
Tweede Paasdag. Met onze spandoektekst wijzen we de voorbijgangers op de kern 
van Gods passie. We hopen en bidden dat er mensen door deze evenementen 
geraakt mogen worden door de liefde van God.   
 
Er is Hoop-bus in de binnenstad 
Maandelijks staan we met de Er is Hoop-bus op de Markt. Komende keren op de 
vrijdagen 18 maart, 15 april, 20 mei, 17 juni, 16 sept, 21 okt en 18 nov.  2016.  
Aart, onze evangelist, verhaalt ons ons over een ontmoeting: “Onlangs was ik in 
Gouda en ik had daar een ontmoeting met een moeder en een zoon. De moeder 
geloofde, maar toen ik aan de zoon vroeg hoe hij over geloven dacht zei hij: ’Ik heb 
het licht nog niet gezien’. U begrijpt: dat was koren op mijn evangelisatiemolen. 
Na een lang gesprek en een gebed namen we afscheid en toen ik dacht, ‘Nou ik weet 
niet of dit gesprek veel zoden aan de dijk gezet heeft’, gaf de jonge man me 
onverwacht een knuffel en bedankte me. Je snapt dat ik een beetje verbouwereerd 
stond te kijken, maar daarna erg blij werd van binnen.” 
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. 

 
Bijbelshop Samma 
 
Onder leiding van Irene Klein Haneveld wordt er dit jaar op de markt van Gouda 
een paasontbijt georganiseerd voor duizend mensen. De voorbereidingen zijn in 
volle gang, en hier blijft het niet bij. Na het ontbijt hebben we een interkerkelijke 
paasviering met o.a.  Ds. C. van de Berg van de Pauluskerk. Daarna valt er nog van 
alles te beleven, zeker voor de kinderen. We moedigen iedereen aan om vrienden 
kennissen of buren mee te nemen op 2de paasdag om 10.30 uur voor het ontbijt  
en de viering. 
Laten we God danken voor deze mogelijkheid om te laten zien wat Pasen werkelijk 
inhoudt. Laten we bidden voor een goede organisatie, een goede sfeer, goed weer en 
vooral vrijmoedigheid om over het lijden, sterven en de opstanding  te vertellen. Er 
zal op de markt ook een kraam staan met informatie over de website van  ‘kerk in 
Gouda’ en een kraam over het Alphawerk in Gouda.  
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Hart van Pasen. 
 

Ook dit jaar is er weer een dvd uitgegeven door Hart van Pasen die je in de bus  
van ‘Er is Hoop of op tweede paasdag  voor 3 euro kunt kopen. 
De  dvd ‘We Were Slaves’ is geschikt om met je tieners te bekijken, maar je kunt het  
natuurlijk ook aan iemand cadeau geven.  
We worden meegenomen in het verhaal van twee tegenpolen die gevangen werden, 
we ontdekken - net als zij uiteindelijk doen - het wonder van genade, vergeving en 
een tweede kans. 
 
 
     
GO! K!nderfeest 
Dit jaar wordt op 28 mei het kinderfeest gehouden in Gouda Oost en in Goverwelle.  
Deze datum is gekozen omdat het voor de ramadan valt, zodat ook de kinderen uit 
de moslimgezinnen eraan mee kunnen doen. Cootje, Arjan, Gwendolyn en Henriette 
houden zich weer bezig met de organisatie, waarbij met de andere instanties van de 
wijk wordt samengewerkt. Inmiddels is er op de site van www.kerkingouda.nl  een 
oproep geplaatst voor een nieuwe enthousiaste coördinator.  
 
Er is Hoop.  
 
Inmiddels  is er een nieuw bestuur van ‘Er is Hoop’.  Cootje Been, Niek van de 
Wetering en Greet Bosland vormen het bestuur, terwijl de beide websites weer 
bijgehouden worden door Willem van de Plaat.  
De eerste staat al boven vermeld, de tweede is www.stichtingopenhuisgouda.nl, 
waar jullie ook de nieuwsbrieven van ‘Er is Hoop’ kunnen vinden.  
We willen ook nog vermelden dat de bus deze zomer opgeknapt gaat worden, zowel 
binnen als buiten. Binnen komen nieuwe banken en voor de buitenkant hebben we 
een nieuwe sticker met het logo van ’Er is Hoop’ besteld. De bus krijgt weer een 
frisse uitstraling. We hopen en bidden voor voldoende financiën en dat de bus en 
zijn medewerkers tot zegen zullen zijn in onze stad. Hoewel Ton van ons 
verscheiden is, willen in zijn geest het werk van ‘Er is Hoop’ voortzetten.  
 
 
Goede Vrijdag en Pasen 
De stille week, met als hoogtepunt de Goede Vrijdag, gevolgd door het Paasfeest 
staat ‘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, 
 
Cootje Been, Niek van de Wetering en  
Greet Bosland         
 
 
P.S. Wij zouden deze nieuwsbrief voortaan graag aan u per e-mail toesturen. Zou u, 
als u over een e-mailadres beschikt, dit aan ons willen doorgeven? 

 

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

