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Want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat     
 doen in geest en in waarheid. Joh 4 vers 24 

 
  

 

 
De eerste evangelisatievrijdag  op de Markt met de ‘Er is Hoop’-bus was een goede start van 
het jaar. We hadden een flinke hoeveelheid kalendertjes 2020 in boekenleggerformaat om 
uit te delen.  
Op deze kalendertjes staat aan de voorzijde ‘God biedt u vrede aan’ en op de achterzijde  
vier mooie Bijbelteksten. Er zijn diverse goede gesprekken geweest over het geloof. Gerard 
bood een man van ongeveer 23 jaar een kalendertje aan, maar deze weigerde. Enkele 
minuten later kwam hij  weer aanlopen en zei dat hij toch een kalendertje wilde. Toen 

kwam er een gesprek op gang waaruit bleek dat hij zoekende was binnen de diverse 
religieuze stromingen. Ook het christendom had zijn interesse. Nadat Gerard uitgelegd had 
dat je alleen bij God kan komen als je erkent dat je een zondaar bent en bevrijd kan worden 
van je zondenlast door het werk van de Heer Jezus aan het kruis, begreep hij de bedoeling 
van Pasen. Op de vraag of hij een gratis Nieuw Testament wilde hebben reageerde hij 
verrast. Hij had geen Bijbel en wilde graag daarin gaan lezen. Zo willen we ook in 2020 een 
wegwijzer zijn voor wie onze Heiland nog niet kennen . 
Cootje had een mooie ontmoeting met twee tieners. Ze raakten in gesprek en de tieners 
zeiden dat we heel mooi werk deden. Om zichzelf helemaal aan de Heer Jezus te geven 
vonden ze moeilijk. Nadat Cootje het boekje ‘De 7 stappen naar vrede’ had uitgelegd, zeiden 
ze allebei dat ze nu zelf niet langer moesten wachten. Ze zouden die avond hun leven aan 
Jezus geven. ’Dit duwtje heb ik net nog nodig. Ik kan er niet meer onderuit,’  was de reactie. 
In memoriam Tonnie de Kamper 
Op 31 december is voor ons uiteindelijk nog geheel onverwachts mevrouw De Kamper, onze 
Tonnie, overleden.  
Tonnie was vanaf het begin een zeer trouwe gast in de ‘Er is Hoop’-bus. 
Nadat ze een zeer grote operatie aan haar slokdarm had ondergaan vanwege kanker, bleef 
ze altijd veel pijn houden en kon zij maar heel weinig eten verdragen. Maar ze klaagde nooit 
over haar lichamelijke mankementen. 
Ze was lid van de vakbond FNV. Hier verrichtte zij destijds veel werk voor. 
In de bus had ze hele verhalen over Ajax en haar huisdieren o.a. over haar  konijn, de 
poezen en  het vogeltje en wilde ze graag dat we liederen van Johan de Heer zongen die zij 
nog kende van de Julianaschool. Om over het geloof te praten vond ze erg moeilijk, maar in 
Gouwestein kwam er een verandering. 

In augustus verhuisde Tonnie daarheen en bezocht ze o.a. de zang- en kerkdiensten. 
Tonnie ging daar ook naar de  belijdeniscatechisatie en wilde heel graag zo snel mogelijk 
gedoopt worden. Ze kon er bijna niet op wachten. 
Maar ze werd weer ziek en op 31 december overleed ze in het ziekenhuis. Op 9 januari is zij 
begraven, zonder dat wij er vanaf wisten. De dienstdoende dominee, een ouderling van de 
St.-Jansgemeente en een paar mensen van Gouwestein waren aanwezig op IJsselhof. Daar 
zijn we dankbaar voor. 
 
Namens alle medewerkers van de bus wensen wij jullie voor het komende jaar de genade 
van God en Zijn vrede toe.  
 
Cootje, Niek , Greet 

 

De 9 datums voor 2020 telkens op vrijdag zijn:  17 januari - 21 februari - 20 maart - 10 april= 

goede vrijdag - 8 mei - 19 juni -18 september -16 oktober - 20 november 
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