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“De engel zei tegen de herders: Wees niet bang, want ik kom jullie Goed 
Nieuws brengen … Vandaag is in de stad van David jullie Redder 
geboren. Hij is de Messias, de Heer!”     

 
 

Winter 2014 
Gouda bij Kaarslicht 
Op vrijdag 12 december 2014 is de 59e Gouda bij Kaarslicht. De “Er is Hoop”-bus staat die 
dag en avond Achter de Waag. We ontvangen mensen gastvrij met een kopje koffie en thee. 
Daarnaast delen we kaartjes uit met daarop het bovenstaande Goede Nieuws van de engel 
aan de herders. In de bijlage treft u dit kaartje aan. 
Wij kunnen zowel overdag, als ‘s avonds hulp gebruiken van medewerkers. Wil u/jij ons een 
paar uur hierbij helpen, geef het dan even aan ons door.  
 
Lichtdragerstocht tijdens ‘Gouda by Candlelight’ 
Op zaterdagavond 13 december is het ‘Gouda by Candlelight’. Vanaf 18.45 uur start op de 
Markt de Lichtdragerstocht. Het thema is dit jaar ‘Vrede’. Op verschillende manieren wordt 
hieraan tijdens deze tocht aandacht besteed. 
De Lichtdragerstocht voert door de binnenstad en eindigt om circa 19.45 uur bij de Markt. 
Daar zullen we dan samen met Elise Mannah het door haar geschreven ‘Gouda-lied’ en 
enkele Kerstliederen zingen. Na afloop verzorgen we als Goudse kerken weer de gratis 
chocolademelk. Zie de bijgevoegde vredesduif voor uw/jouw vredeswensen. 
We nodigen u van harte uit met deze Lichtdragerstocht mee te lopen. Als christenen mogen 
we hierbij niet ontbreken! Daarnaast kunnen we hulp gebruiken bij het warmen en uitdelen 
van de chocolademelk. U/jij kunt je hiervoor opgeven bij Irene@samma.nl 
 
Kerstactiviteiten van andere organisaties 
Graag wijzen we u op een tweetal Kerstactiviteiten van andere organisaties: 

1. Op zondagmiddag 21 december is er een Kidztime Kerstvoorstelling in de grote zaal 
van de Goudse Schouwburg. Het thema dit jaar is “De Verloren Kerstschat”. Een 
goede gelegenheid om kinderen, die minder bekend zijn met het Evangelie voor uit te 
nodigen. Uw gebed wordt gevraagd voor een goede deelname hieraan en een 
zegenrijke uitwerking hiervan voor deze kinderen en gezinnen. 

2. Op Kerstavond 24 december organiseert wijkgemeente De Oostpoort in Goverwelle 
vanaf 18.30 uur een vernieuwde uitvoering van het KerstWandelTheater. Dit unieke 
project biedt vele mogelijkheden om mensen met elkaar te verbinden en op een 
eigentijdse wijze met de Kerstboodschap te bereiken. Iedereen is hierbij van harte 
welkom; wilt u bidden voor een geslaagde uitvoering en uitwerking hiervan.  

 
Er is Hoop”-bus in de binnenstad 
Ook volgend jaar zien we opnieuw uit naar bijzondere ontmoetingen bij de “Er is Hoop”-bus 
op de Markt op steeds de derde vrijdag van de maand: 16 januari, 20 februari, 20 maart en 
17 april 2015 en stellen hiervoor uw gebed zeer op prijs! Daarnaast kunnen we nieuwe 
vrijwilligers hierbij gebruiken, die een paar uur met ons meewerken. 
 
Afsluitend 
Ter afsluiting van deze brief wijzen we u op het banknummer onderaan de brief. Giften voor 
dit werk zijn van harte welkom. We wensen u een gezegend Kerstfeest en Nieuwjaar!  
Hartelijke groeten, namens de “Er is Hoop”-werkgroep Gouda,  

Ton en Cootje Been. 
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