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Ik ben er van overtuigd dat dood nog leven, engelen noch        
machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of      
wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de 
liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer., 

                                                                                       
                                                               
                                                              Lente 2020 

 

 

 

                                           

                                        Deze tekst uit Romeinen 8 zou je het getuigenis van 
Paulus kunnen noemen. Geroepen door God om het Evangelie onder de heidenen te 
verkondigen, stond hij er middenin. Boze machten en krachten die zijn missie 
probeerden te verhinderen, overheden die hem in de gevangenis wierpen en de dood 
die hij regelmatig in de ogen keek. Maar hij wist zich gedragen door Gods liefde en 
geleid door Gods geest. Gods liefde die hij ontmoette in de persoon van Jezus 
Christus.     
Het is stille week.  
Een stille week die in het teken staat van een wereldwijde crisis veroorzaakt door 
een onbekende en ongeziene vijand die mensen ziek maakt. Er zijn veel mensen die 
nu lijden, omdat ze een geliefde verloren hebben, omdat ze zelf ziek zijn, omdat ze 
hun baan kwijt zijn, omdat ze niet weten of ze morgen zullen eten en ga zo maar 
door. Velen weten nu wat lijdenstijd is. En wij die dit elk jaar herdenken voor Pasen 
maken het nu bewuster mee. Maar we weten, ook dit gaat voorbij en de dood is het 
einde niet! Want wij zingen samen met Elly en Rikkert, de dood is te niet gedaan, 
Jezus is opgestaan, Jezus, de Leeuw van Juda overwon de dood.  
De bus 
Onze bus mag in de maanden april en mei nog niet op de markt staan. Het plan 
was om aanwezig te zijn op Goede vrijdag en op Tweede Paasdag bij het paasontbijt. 
Irene van boekhandel Samma heeft een leuk alternatief bedacht. Eten buiten je 
(voor)deur samen met je buren, natuurlijk wel afstand houden. In de tuin kan 
natuurlijk ook. 
Ook zijn er kaarten beschikbaar om je buren uit te nodigen. Ook zijn er gratis dvd’s                
verkrijgbaar, die je uit kan delen. De dvd ‘No longer slaves’ gaat over de twee 
moordenaars aan het kruis. Alle informatie hierover kun je lezen op facebook. 
https://www.facebook.com/BinnenstadGouda  
 
 Ron van Wetten, evangelist uit de Christengemeente Elim heeft een website voor 
deze tijd gemaakt. De Angstvrije zone. Je kunt daarop aanmelden voor een 
persoonlijk of een groepsgesprek. Er staan een aantal vrijwilligers voor je klaar.  
www.angstvrijezone.nl of www.facebook.com/angstvrijezone  
Het is ook mogelijk om anoniem deel te nemen. 
 
Wij hopen weer op 19 juni op de markt te staan. Nu hangen er van ‘Er is Hoop’ 
2 spandoeken in de binnenstad. Er is hoop voor Gouda want Jezus Christus is 
gekruisigd, opgestaan uit de dood. Hij leeft! (Helaas is er één verwijderd) 
Vanuit deze hoop gaan wij verder de toekomst in. 
Wij wensen jullie allemaal een Goede Vrijdag, een Stille Zaterdag en vreugdevolle 
Paasdagen toe. 
Met Paulus zeggen wij. De genade van de Here Jezus, de liefde van God en de 
eenheid met de heilige Geest Zij met jullie allemaal. 

Cootje, Niek en Greet 
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