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 Zoek de vrede van de stad waarheen ik u in 

ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot de Heere, 
want in haar vrede zult u vrede hebben. Jer 29: 7 

 

In het laatste overleg van het Gouds evangelisatieoverleg is het volgende gebed 

uitgesproken:                                                                                                                   

Onze Vader in de hemel. We danken U dat U ons nabij bent gebleven in Gouda al 

die jaren. We willen, zoals we hier bij elkaar zijn, terugkeren naar eenheid, naar 

elkaar respecteren, eren en helpen. Wij danken u voor al het werk dat door de jaren 

heen gezamenlijk is opgezet, zoals de site van de Kerk in Gouda, het GEO, de 

Alphacursus, de Praiseavonden voor de jeugd, het Paasontbijt en de kerkennacht. 

Wij danken U dat we elkaar als broeders en zusters in het geloof mochten 

ontmoeten. Wij danken U voor al de mensen die naar Gouda zijn gekomen om te 

helpen. Wij bidden U voor inspiratie, voor dromen en plannen. Wij bidden het U in 

de wetenschap dat U ons helpt als we erom vragen. Amen. 

                                    Er is Hoop-bus in de binnenstad. 

Vrijdag 15 maart stond in het teken van de komende verkiezingen. Wat beloven 

mensen en wat belooft God in bijv. Titus 1:2 en 1 Joh 2:25. Op wie vertrouwen wij? 

Op mensen of op God? 2 Cor1:9 en 1 Thess. 2:3-4. Ook Aart had zijn rebus 

aangepast, zoals te zien is op de foto. Waar kies jij voor in je leven. Of voor wie?  

Een vraag die we elke dag aan onszelf moeten stellen. 

Er waren mooie contacten. Cootje sprak met een Turkse 
man die 25 jaar geleden door het werk van Er is Hoop tot 
geloof was gekomen. Hij was verbaasd dat de bus er nog 
stond en zei over zijn geloof:’ Ik sta er mee op en ga er mee 
naar bed.’ Ook liet hij zijn collega’s stukjes uit de Bijbel 
lezen. Cootje gaf de man 6 City Bijbels mee om aan zijn 
collega’s uit te delen. Ook Gerard gaf aan het einde van de 
dag nog 6 Bijbels weg. Hij was verbaasd en blij. Weer 12 
mensen die het Woord van God hebben ontvangen. 

Volgende data van de bus in de stad: 19 april (Goede vrijdag), 17 mei, 21 juni,  
20 sept., 18 okt., 15 nov. en 13 december (Gouda bij Kaarslicht).  
 
Dit jaar hebben we op Goede vrijdag een programma (zie hieronder).                                                
9.00 opening met zingen, Bijbellezing en gebed.   10.00 koffie en gesprek                                                 

11.00 film over de Emmaüsgangers.  12.30 broodmaaltijd en soep.                                                                             

13.30-15.00 Escape-room. 15.00-15.30 stiltewandeling. 15.30-1600 tijd voor gesprek.                                                                                                     
16.00-17.00 film (zie boven).  17.30 gezamenlijke maaltijd en afsluiting.                                                                                                                                            

Op vrijdagavond is er in verschillende kerken een dienst. We mogen een spandoek 
voor Pasen ophangen op de markt. Bovendien staan we met de bus op de markt op 
Tweede Paasdag tijdens het paasontbijt. Als u mee wilt doen of mee wilt helpen, 
kunt u Cootje bellen. Voor het paasontbijt kunt u zich opgeven bij Samma. We zijn 
blij met het gebed voor Gouda en vragen u ook te bidden voor de voorgang van het 
werk van ‘Er is Hoop’ in onze stad.  
We wensen u het goede, het stille en de vreugde van Pasen toe.  
Cootje, Niek en Greet 
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