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                                                                                      Jesaja 61 
   De geest van God, de Heer, rust op mij, want de 

Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede 
nieuws te brengen ect, ect, ect. 

                                                               
                                                              Zomer 2017 

 

 

Een prachtige profetie. 

 
Een blijde en feestelijke profetie! Hoor maar! Voor verslagen harten hoop, gevangenen 

vrijlating, geketenden bevrijding, een kroon in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van 

rouwgewaad, feestkledij in plaats van verslagenheid. Dit is het goede nieuws dat wij mogen 

brengen in deze stad. Het is onze God die de dingen omkeert en dat wil hij doen in het leven 

van een ieder van ons. 
 

Paasontbijt 

Evenals als vorig jaar is tweede paasdag een paasontbijt georganiseerd voor duizend 

mensen. De organisatie was in handen van Irene Klein Haneveld en Ds. Tanno Verboom  

was de gastprediker bij de viering. Het werd prachtig weer en de tafels werden buiten 

opgesteld en gedekt door de vele mensen die zich hadden opgegeven om te helpen. 
De sfeer was goed en zelfs een groep fietsers uit Canada schoof aan. Er waren mooie 

gesprekken in het Nederlands en in het Engels. Volgend jaar weer samen ontbijten?  

 

Gokids 

In juni zijn we gestart met missionair kinderwerk. Maar wat is dat eigenlijk. Voor ons 
betekent het dat we de buurt intrekken. In juni waren we iedere zaterdag met de 

GOkidsclub in de Goejanverwelleschool. We bieden leuke activiteiten die gratis zijn en vaak 

nog gezond ook. Na een speelse verwerking vertellen we ook een Bijbelverhaal. Dit gaat heel 

gemoedelijk en we richten ons vooral op relatie van mensen met God en met hun omgeving. 

De personen die we kiezen komen ook voor in de Koran, maar we vertellen dat er veel meer 

verhalen over deze mensen in de Bijbel staan. Zo bereiken we gelovige en andersgelovige 
kinderen en we houden het begrijpelijk voor niet-gelovige kinderen. GOkids is leuk voor 

kinderen en voor ons als kinderwerkers. Voor informatie en foto’s: Esthermetselaar(app/bel 

06-14239870)of op 

https://www.facebook.com/GOkidsGouda/. 

   
Getuigenis 

Een droom met gevolgen. 

Op 17 maart 2017 hadden Tristan en Gerard bij de ‘Er is Hoop’ bus een gesprek met Carel 

uit Moordrecht. Hij vertelde dat hij in een droom een ontmoeting had gehad met de Heer 

Jezus. Hij kwam er niet van los, wilde graag meer weten en andere christenen ontmoeten. 

Na een lang en enthousiast gesprek hebben we Carel uitgenodigd voor een dienst op zondag 
in de Livingstoneschool. Meestal komen de mensen niet opdagen, maar hij wel. Hij bezoekt 

trouw de diensten en heeft diverse contacten binnen de Levende Steen gemeente. Carel is 

niet in het geloof opgevoed en niet gedoopt. Inmiddels heeft hij aangegeven dat hij graag 

gedoopt wil worden. Wonderlijk hoe de Heer ook via een droom iemand tot overgave brengt 

en compleet verandert! Wilt u bidden dat Carel zal groeien in zijn geloof en blijft getuigen 
van de Heer Jezus.  

Data: Op de volgende dagen staat de bus weer op de markt: 15 september, 20 oktober en 17 

november. Op 15 december doen we weer mee aan Gouda bij Kaarslicht. 

 

Wilt u danken en bidden voor het werk van ‘Er is Hoop’ in Gouda. 

 
Hartelijke groeten, 

Cootje Been, Niek van de Wetering en Greet Bosland                                                                                                                                                 

https://www.facebook.com/GOkidsGouda/

