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Dit is wat wij hebben horen verkondigen en wat 
we u verkondigen: God is licht er is in Hem geen 

spoor van duisternis.     

     1Johannes 1:5 
   

 

 

 

Dit is de boodschap die ‘Er is Hoop’ al jaren  heeft uitgedragen. Hieronder staat een 
foto over de actie in 1990. Toen werden er samen met de gemeente Gouda 27.000 
kaarsen uitgedeeld aan de bewoners. 

In de nieuwsbrief van 

2013 stonden deze 

woorden van Nelson 
Mandela, geciteerd door 

Ton Been 

                                                                         

Onze diepste angst is niet dat 

we onmachtig zouden zijn. 

Onze diepste angst betreft 

juist onze niet te meten 

kracht. Niet de duisternis, 

maar het licht in ons, is wat 

we het meeste vrezen.              

We vragen onszelf af: “Wie 

ben ik wel om mezelf 

briljant, schitterend, begaafd, 

geweldig te achten?”  Maar 

waarom zou je dat niet zijn? 

Je bent een Kind van God! 

Je dient de wereld niet door 

jezelf klein te houden. Er 

wordt geen licht verspreid, als de mensen om je heen hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid. We 

zijn bestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen! We zijn geboren om de glorie Gods, die in ons is, 

te openbaren! Die glorie is niet slechts in enkelen, maar in ieder mens aanwezig! En als we ons licht 

laten schijnen, schept dat voor de ander de mogelijkheid hetzelfde te doen. Als we van onze diepste 

angst bevrijd zijn, zal alleen al onze nabijheid anderen bevrijden! Of zoals Elize Manna zingt in 2012 

en nu weer met kaarsjesavond: Wij dragen het licht, wij maken de stad, Gouda zijn wij. 

Wij hebben dit jaar 3000 kaarsen uitgedeeld samen met een boekje over de namen van Jezus. 

De kaarsen werden uitgedeeld in de binnenstad, bij het station, op een school in Goverwelle, 

in een wijk bij de Pauluskerk,  afgeleverd bij de Hanepraij, overhandigd aan inwoners van  de 

Zuidrandflat. Een paar reacties: De mensen vonden het bijzonder en waren blij verrast dat de 

kaars persoonlijk werd overhandigd .De een was verdrietig, omdat ze niet naar de kerk kon, 

een echtpaar vertelde dat drie kinderen van hen in de decembermaand overleden waren en er 

werd gebeden voor een mevrouw die leed aan een hoornvliesafstoting. In deze donkere tijd, 

waarin het virus op alles zijn schaduw werpt, mogen wij een lichtje zijn. Volgend jaar staan 

we  zo de Here wil weer op de markt op de volgende data. 19-02. 19-03.2-04( goede vrijdag) 

21-05. 18-06.17-09.22-10 19-1. 10-12. 

We wensen jullie gezegende kerstdagen en voor het nieuwe jaar veel zegen, hoop, geloof en 

liefde.  Cootje, Niek en Greet        
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