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Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de heerschappij rust 

op zijn schouders. Deze namen zal hij 
dragen: Wonderbare Raadsman, Sterke 
God, Eeuwige Vader, Vredevorst.     

Jesaja 9:5 
 
De poster geeft een beeld van wat er allemaal in 

onze wereld gebeurt: De invasie van het virus, 
de hoge golven, de hete woestijn. En nog meer 
dreigingen, maar te midden daarvan staat het 
kind dat geboren is. Jezus Christus, hij werd 
mens onder de mensen en zo God met ons. 
 
Geef het licht door! 
 
Vrijdag 10 december staan we op de markt om 
het licht door te geven. We hebben 3000 
kaarsen met een boekje over kerst klaar staan 
om uit te delen. Nu Gouda bij Kaarslicht niet 
doorgaat vragen we aan jullie om ons te helpen 
om ze uit te delen. Dat kan in vrienden-of 
kennissenkring, op school of bij een winkel. 
Mogelijkheden genoeg! Bel 0182-512028 of mail 
been.gouda161@gmail.com 
Samen geven we het licht door! 

Oproep van de Penningmeester. 

Hoewel het evangelisatiewerk van Er is Hoop nog steeds doorgaat, is er wel een financieel probleem. 

Om toch vooral zoveel mogelijk mensen met het evangelie te bereiken is er de afgelopen twee jaar 

flink geïnvesteerd in materiaal om uit te delen. Gelukkig kon er zo gezaaid worden, maar het 

“zaaigoed” is duur. En helaas hebben we de kleine financiële reserve moeten aanspreken. Er is Hoop  

wordt door zo'n dertigtal mensen gesteund. En ook de Vrije Evangelische Gemeente en de Levende 

Steen Gemeente dragen hun steentje bij. 

Daarom doen we een dringend beroep op u om het evangelisatiewerk in Gouda te steunen.             

Uw gift is meer dan welkom op NL INGB 0005 5415 53 t.a.v. Stichting Open Huis/ Er is Hoop 

Gouda. 
 
Het bestuur en de medewerkers van ‘ Er is Hoop’ wensen jullie allemaal  
Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar. 
 
Cootje, Niek, Greet 
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