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Geest van God, leer mij te gaan over de golven, 
in vertrouwen U te volgen, te gaan waar U mij heen leidt. 
Leid mij verder dan mijn voeten kunnen dragen, ik vertrouw op      

  uw genade, want ik ben in uw nabijheid  

                                                                                       
                                                               
                                                              Zomer 2019 

 

 

 

                                           

                                        Deze brief begint met een gebed om de Geest zoals het 
verwoordt is in het opwekkingslied 789. Jezus, zegt in Joh 16 vers13: Als de Geest 
der waarheid komt, zal Hij u de weg wijzen. We hebben de feesten weer gevierd, dit 
voorjaar, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. We mogen er op vertrouwen dat de 
Geest met ons meegaat. 
Goede vrijdag  
We stonden op Goede vrijdag op de markt. Zoals we gewend waren werden de 
mensen op straat aangesproken en werden er folders uitgedeeld. s ’Morgens hadden 
we een eenvoudig kinderprogramma, maar de kinderen waren enthousiast en ook 
de ouders voelden zich aangesproken. Daarna hebben we ook een aantal keren met 
een groepje van drie/vier Escaperoom gespeeld in de bus. Het thema was de 
Verloren Zoon en het spel was ontwikkeld door een van de dochters van Cootje.  
Het was een succes, een jongen van 9 jaar had heel veel vragen over het geloof.  
Ook buiten werden intensieve gesprekken gevoerd, o.a. met twee Islamitische 
vrouwen over Jezus, die zij kennen als profeet uit de Koran. Aan het eind van de 
middag hebben we met een grote groep mensen in de bus gegeten en de dag 
afgesloten met een Bijbellezing over de Emmaüsgangers en kringgebed.  
Het was met recht een Goede vrijdag. 
Tweede paasdag.  
Tweede paasdag stond de bus ook op de markt tijdens het Paasontbijt. De bus was 
geheel aangekleed in de stijl van Rembrandt met een prachtig spandoek van de 
Verloren zoon achterop de bus. Alle medewerkers die het ontbijt verzorgden waren 
verkleed. Een bijzonder moment was toen Irene stilte vroeg voor gebed aan het 
begin van de maaltijd. Het was stil…stil…! Tien tafels vol met mensen die even in 
zichzelf keerden en God weet wie er allemaal gebeden hebben, mede vanwege de 
aanslag die net plaatsgevonden had in Sri Lanka. Irene, Cor Verkade en Elize 
Manna deden tijdens het ontbijt een samenspel over de Verloren Zoon. Vele 
toeristen maakten een selfie bij de schilderijen van de Verloren zoon.  
Wat hebben ze van deze dag meegenomen? Wij weten het niet, maar God weet het.  
 Onze stad.  
Er gebeurt veel in onze stad Gouda. Tijdens het Gouds Evangelisch Overleg werd 
ook duidelijk dat steeds meer kerken bezig zijn met de vraag hoe ze de mensen 
kunnen bereiken met het Evangelie. Hoe kunnen we getuige van Jezus worden 
en hoe bereiken we de mensen die nog nooit van Hem gehoord hebben.  
We starten we weer met de bus op 20 september na de zomervakantie. Om 16.00 
uur is er een kinderprogramma en om 17.30 uur een gezamenlijke maaltijd. Wilt u 
bidden of we de mensen die troost en zingeving zoeken in deze wereld zullen 
ontmoeten, zodat we hen kunnen vertellen dat Jezus hen wil ontmoeten. En wilt u 
bidden voor onze stad. We wensen allen vele mooie en zomerse dagen toe. 
De vrede van God is met jullie.  
 
Cootje, Niek en Greet  
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