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                                                                                  Jesaja 58 vers 10     

‘Wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en 

de verdrukte gul onthaalt,  

dan zal je licht in het donker schijnen, je duisternis wordt 

als het licht in het middaguur’ 

 

Zomer 2016 
 

 

Alpha.  

We beginnen deze zomerbrief met de alpha, omdat ons begin is in de naam van de Heer die 

hemel en aarde geschapen heeft. Deze zomer start de  Alpha- cursus een wereldwijde 

campagne, waarmee men vooral de tot nu toe moeilijk te bereiken, self-made man van 
tussen de 20 en 40 aan wil spreken. 

Er wordt gebruik  gemaakt van de bekendheid van Bear Grylls. 

Onder de genoemde doelgroep heeft Bear veel bekendheid door zijn spannende avonturen, 

die onder meer te zien zijn op Discovery Channel:’ Man vs. Wild’ 

Maar… zoals hijzelf zegt: ‘Alpha was my greatest adventure.’ 

Alpha Nederland doet mee, zodat de campagne kan worden doorgezet naar alle dorpen en 

steden in Nederland, dus ook naar Gouda. 

Meer informatie : Robert Bakker:  rrnbakker@outlook.com  

Bus 

Zoals we al in de lentebrief vermeldden, krijgt de bus van ‘Er is Hoop’ een facelift. Zowel de 

binnenkant als de buitenkant worden opgeknapt. Dit wordt gedaan door vrijwilligers, 

geholpen door en met materiaal van de Firma Slangen Staal. De buitenkant wordt geverfd 
en voorzien van een nieuwe sticker, zodat de bus weer gekleurd en herkenbaar op de markt 

zal staan. We hopen en bidden dat de bus klaar is als het nieuwe seizoen weer begint.  

We starten op 16 september. De volgende data zijn 21 oktober en 18 november. 

Verder willen we graag hier de namen vermelden van Peter en Mery Nobel die er altijd voor 

zorgen dat de bus ruim voorzien is van koffie, thee en koekjes. 

 
City bijbels 

Er zijn dit jaar 900 Citybijbels aangeschaft. Het is een Goudse uitvoering van de Herziene 

Statenvertaling. Een prachtig evangelisatiemiddel. Cootje kreeg de gelegenheid om een 

exemplaar te overhandigen aan onze burgervader. 

Gerard Steenbergen deelt ze op de dondermorgen uit aan de mensen op de markt, zowel aan 
toeristen als stadsgenoten, als zij er belangstelling voor hebben. Ook Bastiaan van de 

Wetering wil ze uitdelen aan jongeren met wie hij gesprekken voert over het evangelie van 

Jezus Christus.  

 

Getuigenis 

Hanna vertelt: ‘Op één van de Er- is- Hoop-dagen stapte een vrouw binnen, die voelde dat ze 
naar de bus geleid werd. Ze had een christelijk boek van een vriendin gekregen en wilde 

graag meer weten over het geloof en de Bijbel. Ze vertelde dat ze een moeilijke tijd beleefde. 

We mochten samen met haar bidden om Jezus uit te nodigen in haar leven. Wat een 

bijzonder en bemoedigend contact! Juist ook, omdat we de dag ervoor uitgebreid gebeden 

hadden en gevraagd hadden of zoekende mensen de weg naar de bus mochten vinden. 
Helaas heeft deze vrouw daarna het contact afgehouden. Ze liet later weten dat ze haar 

vertrouwen in God kwijt was door nieuwe moeilijkheden in haar leven.  

Laten we bidden dat zij opnieuw naar God geleid mag worden!’        
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Nog een getuigenis  
Martin(68) parkeerde zijn handfiets vlak bij de bus en kwam moeizaam de trap omhoog.  
Dit bracht mij (Gerard) tot de uitspraak: ‘U moet vanuit de diepte omhoog komen meneer.’  

Hij bevestigde dat dit moeizaam ging, maar het lukte allemaal. Bij het maken van een 

praatje over het geloof bleek dat Martin  ongeveer een half  jaar geleden door mij 

aangesproken was en dat ik hem toen een Nieuw Testament gegeven had.  

Martins vrouw is enkele jaren geleden overleden. Daarna volgde de tegenslag dat er een 

bacterie in zijn rechter onderbeen zat die niet bestreden kon worden. Daardoor was een 
amputatie nodig. Als de bacterie ook in zijn bovenbeen zat, zou dit ook geamputeerd moeten 

worden. Omdat Martin met het geloof bezig was en het Nieuwe Testament was gaan lezen, 

zocht hij steun bij God. Hij smeekte God of zijn bovenbeen gespaard mocht worden. Op 

datzelfde moment ervoer hij in zijn  kamer een sereniteit door Gods aanwezigheid. Toen de 

doctoren de volgen morgen na de amputatie aan zijn bed kwamen, zeiden ze dat zijn 
bovenbeen bacterievrij was. Wat een opluchting! Voor hem was het duidelijk  een 

gebedsverhoring. Martin is nog nooit in een kerk geweest en ook niet gelovig opgevoed. 

Omdat hij zeer beperkt is in de kennis van God en de Bijbel en het christen-zijn, heb ik hem 

aangeraden naar een kerk te gaan. Dan kom je onder het gehoor van het Woord van God en 

in contact met medechristenen. Hij woont in de binnenstad, dicht bij verschillende kerken. 

Laten we bidden dat hij contact met christenen zoekt en tot geloofsverdieping komt. 
 

GO! K!nderfeest! 

Op 28 mei was het weer zover. We reden met de ‘Er is Hoop’ bus naar de wijken Goverwelle 

en Oost voor het kinderfeest. 

Een meisje van 12 jaar was zo enthousiast, omdat ze mocht helpen met de kleintjes, dat ze 

om vier uur in de ochtend al wakker was en naar het feest wilde. Haar vader vond dat nog 
een beetje vroeg. Ook mocht ze helpen met het verstoppen van de snoepjes in de speeltuin.  

Wie het ene zilveren snoepje vindt, krijgt dan de hoofdprijs. Laat zij nou dat snoepje vinden. 

Ze had de ochtend van haar leven. 

Op de stoep van het Antonius College zaten vier kinderen op de toep naar ons te kijken. 

Andere jaren deden ze ook mee. Jammer, nu mocht het niet meer van thuis. 

 
Dit jaar heeft Cootje afscheid genomen als coördinator van het kinderfeest. Er wordt nog 

naar opvolging gezocht. Weet je iemand of voel je er zelf voor, neem dan contact met haar 

op. e-mail: been.gouda161@gmail.com 

 

Tot slot onze financiën. 

Uit het jaarverslag blijkt dat de stichting in 2016 meer lasten dan baten had. Vooral de 
kosten van de Er-is-Hoop-bus waren aanzienlijk.  Tegenover € 4.759,70 aan lasten stonden 

baten van € 3366,05. Wat een negatief resultaat oplevert van € 1.393,65.    

De baten bestonden uit giften van particulieren, collecte-opbrengsten van de Vrije 

Evangelische Gemeente en rente van de ING. Van de giften en collecten moet gezegd worden 
dat die veel meer waren dan in 2014. Waarvoor alle goede gevers heel hartelijk dank!     

Er waren ook giften die niet in dit jaarverslag staan. Zo heeft iemand voor  nieuwe accu's 

voor de Er-is-Hoop-bus gezorgd. Geweldig!  Per 31 december 2015 was het positief financieel 

saldo van St. Open Huis Er-is-Hoop € 5.385,28. Eén en ander is na te zien op de website: 

http://www.stichtingopenhuisagouda.nl                                                                            
Op 16 juni 2016 heeft M. Kastelein de kas gecontroleerd en in orde bevonden.                    

Op 29 juni 2016 heeft het bestuur van Er-is-Hoop het financieel verslag goed gekeurd.  

Met dank aan onze God mogen we de toekomst vol vertrouwen tegemoet zien. 

In Christus verbonden, Cootje, Niek en Greet. 

 

P.S. Graag gebed voor de leidersconferentie ‘There is More’ van het Evangelisch 

Werkverband op 8,9 en 10 september in Ede.  
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