
  
                                                                                       

   
Wees standvastig ,onwankelbaar en zet u altijd volledig in 
voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw 
inspanningen nooit tevergeefs zijn.  

 

Winter 2015 
 
 
Na een betoog van Paulus over het feit dat het lichaam nadat het gestorven is werkelijk weer 
zal opstaan eindigt Paulus met deze aanmoediging!! 
 
Het bestuur 
We hebben met elkaar de moed opgepakt om door te gaan met Er-is-Hoop. We zijn bezig 
met het aanvullen van het bestuur. Volgend jaar  zullen we je hier verder over informeren. 
 
Ontmoetingen op straat 
Soms ervaar je droefheid omdat je jongeren tegen komt die uit de kerk komen en 
verkondigen niet meer te geloven en zo hun eigen ideeën  hebben. 

Andere keren wordt je bemoedigd omdat je een ontvankelijk hart tegenkomt. Bij het 
weglopen wordt er dan nog even gezegd:’Ja, mijn opa was gelovig, helaas is hij twee 
jaar geleden gestorven.’  Dan weet je weer even dat je een klein schakeltje bent 
geweest. 

En dan weer zo’n bemoediging….. Een moslimmeisje deed haar oordingetjes uit en keek 
me met een vrolijk gezicht aan. ‘O je bent echt wel blij’ zei ik. Zo kwam het gesprek  op gang. 
Gaande weg ontdekte ik dat ze zich heel erg minderwaardig voelde en dat haar omgeving 
daar mede de oorzaak van was. Toen ik haar vertelde dat ze voor de levende God waardevol 
is en dat Jezus ook in het bijzonder voor haar naar deze wereld is gekomen, keek ze mee in 
eerste instantie ongelovig aan en zei: ‘Voor mij?’ ‘Ja, Hij houdt zoveel van jou dat Hij zijn 
Leven voor jou heeft gegeven.’ antwoordde ik. Omdat ze het schijnbaar begreep,  begon 
helemaal te stralen.  ‘Dank je wel voor deze mooie boodschap’ zei ze en liep door. 
  
 
 
Gouda bij Kaarslicht 
Op vrijdag 11 december 2015 is de 60e 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.  
Wij kunnen zowel overdag, als ‘s avonds hulp gebruiken van medewerkers.                      
12.30 uur ’s middags is er erwtensoep en 18.00 uur ‘s avonds een stamppot. Wil jij ons een 
paar uur hierbij helpen, geef het dan even aan ons door en ook als jij mee wilt eten. 
Daarnaast verzamelen we 19.00 uur in de bus, om vervolgens kaartjes met een 
kerstboodschap uit te delen bij de uitgangen van de markt. 
We hebben hier ongeveer 15 personen voor nodig. Jong en oud zijn hiervoor 
uitgenodigd. De jongeren koppelen we aan de ouderen. Aanmelden bij Cootje Been;  
Been.gouda161@gmail.com   
 
 
Lichtdragerstocht  
Op zaterdagavond 19 december is het Candlelight shoppen. Vanaf 18.45 uur start bij de  
st Jan. Vooraf wordt door de st Jan gratis chocolademelk verzorgt.  
Het thema is dit jaar wij gunnen elkaar het licht. Op verschillende manieren wordt hieraan 
tijdens deze tocht aandacht besteed. 
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De Lichtdragerstocht voert door de binnenstad en eindigt om circa 19.45 uur bij de 
schaatsbaan op de markt. Daar zullen we dan samen het Gouda-lied en enkele 
Kerstliederen zingen. We nodigen u van harte uit met deze Lichtdragerstocht mee te lopen. 
Als christenen mogen we hierbij niet ontbreken! 
Daarnaast wordt de gehele stad verlicht door schemerlampen. Oude schemerlampen  die u 
toch weg wilde doen mogen ingeleverd worden bij de Bijbelshop Samma; Turfmarkt 18 
Er zijn er nog een flink aantal nodig. 
 
5de KerstWandelTheater 

Op Kerstavond 24 december organiseert nu wijkgemeente De Westerkerk in Kort 
Akkeren 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. Zie verder 
voor meer informatie op de site www.kerkingouda.nl  

Waarom kerst? 

De organisatie waarom kerst bied dit jaar geen dvd aan, maar een spellen pakket. Dit 
pakket bestaat uit de volgende spelen;1) kwartetspel, 2) kennisquiz,3) 
gespreksspel(kaarten op tafel) Dit spellenpakket is een uniek pakket om weg te geven of 
om zelf in het gezin kerst op een ludieke manier onder de aandacht te brengen. Dit 
pakket is te koop bij boekhandel Smit/ bijbelshop Samma/ in de Levende Steen 
Gemeente en in De Oostpoort voor 3,00 euro 

 
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 15 januari /  19 februari /  18 maart /  15 
april en  20 mei 2015. We stellen hiervoor uw gebed zeer op prijs!                                    

Daarnaast zijn we dankbaar voor de nieuwe vrijwilligers Peter en Mary Nobel die zich 
hebben aangemeld om elke maand gastheer en gastvrouw te zijn in de bus. 
 
 
Afsluitend 
Ter afsluiting van deze brief doen we een dringend beroep op u wat betreft de financiën. De 
bus heeft namelijk op korte termijn van binnen en buiten een facelift nodig. Hier is veel geld 
voor nodig en de pot raakt leeg. 
Giften voor dit werk zijn daarom van harte welkom. NL 42 INGB 0005 5415 53 t.n.v. Stichting 
Open Huis Gouda m.v.v. Er-is-Hoop  
Ook is het heel fijn als je beslist om toestemming  te geven voor een automatische incasso.   
 
 We wensen u een gezegend Kerstfeest en Nieuwjaar!  
 
Hartelijke groeten, namens de Er-is-Hoop werkgroep Gouda,  

Niek van de Wetering en 
Cootje Been 

 

http://www.kerkingouda.nl/

