Jaargang 25 Nr. 2

Hb. 4:6 “Laten wij dus met vrijmoedigheid naderen tot de troon van
de genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade
vinden tot hulp op de juiste tijd.”

Oktober 2015

Weekmarkten

Contact collega:

Dinsdagmorgen
Zetten
Woensdagmorgen
Scherpenzeel
Vrijdagmiddag
Zelhem
Gebedspunten

*Voor mijn
collega’s, dat zij
de Heer gaan
zoeken.
*Voor die ene
bezoeker die een
Bijbel mee
kreeg, dat Hij
door het lezen de
Heer Jezus leert
kennen.
*Voor het Chinese
gezin dat er
ruimte komt om
Gods Woord uit
te leggen.
*Dat door de inzet
van Mattanja het
evangelisatiewerk
bevorderd wordt.
*Dat Gods werk,
ondanks de grote
zorgen, doorgang
blijft vinden en
bij ons de
klachten
verdwijnen en
de energie terug
komt.

Onze God zal
voor ons
strijden.(Neh
4:20b

Op een markt is vorig jaar een nieuwe collega erbij gekomen. Zij is 28
jaar oud en verkoopt kleding.
Zoals gebruikelijk laat ik de nieuwelingen eerst met rust. Na een tijd
probeer ik voorzichtig contact te leggen.
In het voorjaar hoorde ik van andere collega’s dat haar vriend, 27 jaar
oud, een ernstig hartinfarct had gehad. Hij had enkele dagen in het
ziekenhuis gelegen en kon niets doen. Ook mocht hij niet alleen zijn.
Dus als zij weg was naar de markt, dan moest ze voor een oppas
zorgen.
Laatst vroeg ik naar de situatie in haar leven. Vol verdriet vertelde ze
haar verhaal, waarbij de emoties boven kwamen. Alles moest in hun
jonge leven veranderd worden, om het leven van de jonge man
dragelijk te maken en te zorgen dat hij niet op jonge leeftijd zou
sterven.
Mijn vrouwelijke collega doet wat ze kan, maar lijdt er zelf ook
onder. Alles is gericht op de verzorging van haar vriend.
Een week daarna vertelde zij mij dat ze van huis uit gereformeerd is
opgevoed. Zij ervaart innerlijke rust als ze naar een sing-in gaat. Maar
uit de Bijbel lezen en een kerkdienst bezoeken doet ze niet. Ze voelt
zichzelf een hypocriet als ze God in deze moeilijke tijd om hulp zou
vragen. Ik legde haar uit dat zij in Gods ogen geen hypocriet is. “God
wacht op jouw hulpgeroep. Hij wil voor jou een PAPPA zijn zoals jouw
eigen vader dat ook is.” Deze opmerking raakte haar. De laatste
weken voelt zij zich alleen. Haar vriendinnen begrijpen haar maar
half en de familie reageert weer anders op de ontstane situatie. Om
haar te bemoedigen heb ik haar het blaadje ‘Zonnewende’ gegeven.
Mijn gebed is dat zij de hulp bij de Heer gaat zoeken en de leegte in
haar leven gaat vullen met Gods liefdevolle zorg.
Begin van de zomer is er bij mijn collega helaas iets veranderd. Ze
heeft haar vriend verlaten omdat hij drugs gebruikte en dealde. De
behoefte om God te zoeken en bij Hem de liefde en steun te vinden
waar ze naar hunkert, is niet meer zo nadrukkelijk aanwezig. Door
vriendelijkheid te betonen probeer ik bij haar een nieuwe opening te
krijgen.

Johannes 3:16:
Aan de kraam heb ik een bord hangen met de tekst van Jh. 3:16 erop.
Deze plaat hangt regelmatig aan een van de palen. Een collega las
deze tekst en stelde mij de vraag of er echt wel leven na de dood is.
In een paar minuten moest ik haar de evangelieboodschap vertellen.
Ik ben begonnen bij de zondeval in het paradijs en geëindigd bij de
kruisdood en opstanding van de Heer Jezus.
Daarna vroeg ik haar of ze mijn uitleg begrepen had. Na een
bevestigend antwoord, stelde ik haar de vraag wat haar keuze is:
geloven of niet geloven. Haar reactie: “Ik ga aan het werk”.
Teleurstellend, maar wel begrijpelijk. ‘Men’ wil in Nederland, niet
meer voor het verlossingswerk van de Heer Jezus kiezen. ‘Men’ heeft
God niet meer nodig. Alleen kan deze collega nooit meer zeggen: “Ik
heb het evangelie nooit gehoord.”

Een onverwachte bemoediging:
Op een markt ‘s morgens om ± 08:45 kwam een vrouw aan de kraam. Ik kende haar niet. Ze gaf mij een
enveloppe en liep meteen weer weg. De inhoud van de enveloppe was een briefje met een voor mij erg
bemoedigende tekst, die ik u niet wil onthouden:
“Goede morgen meneer,
Ik wil u graag bemoedigingen in uw werk. Een lastig woord om te omschrijven, vind ik.
Maar ik wil u zeggen dat ik u dankbaar ben voor uw werk. Ik zie u bijna elke week staan met zoveel mooie
spullen over het Evangelie. Ik zie ook elke week veel mensen voorbij lopen. Die er niet naar omkijken.
Maar al zal er maar één gered worden middels uw mooie boodschap…. Dan zal er feest zijn in de Hemel.
God legde het in mijn hart om u een briefje te schrijven, dus doe ik dat. “Zijn oog is op u, Zijn dienaar.”
Bedankt voor uw volharding voor Scherpenzeel. Ik bid voor u zodat u kracht en moed zal houden om dit
werk hier nog lang te mogen doen.
Met vriendelijke groet ……”
Bij het scheiden van de markt:
Aan het einde van de markt was ik bezig de verkoopwagen in te pakken. Bij het sluiten van de voorklep,
liepen twee heren langs de wagen.
Zij maakte een opmerking van: “Die
is dicht!” Waarop ik reageerde: “Te
laat!” Eén van hen vroeg wat ik
verkocht. “Het is een evangelische
boekhandel.” Waarop hij reageerde
of ik ook studieboeken over de Bijbel
verkocht,
want
hij
was
geïnteresseerd wat erin staat. Ik
maakte de voorklep weer open en
gaf hem een N.T., getiteld: ’Ver
boven alles uit‘. Terwijl hij dat
bekeek, attendeerde ik hem op de
teksten die onderstreept zijn en dat
hij zo het hele N.T. doorbladerend
het evangelie kon lezen.
Nu bidden we dat hij voor Gods
Woord zijn hart opent.

Cafetaria:
Op de markt in Zetten mag ik in een cafetaria van het toilet gebruik maken. De zaak wordt beheerd door
een Chinees echtpaar dat drie kinderen heeft. Ze maken moeilijk contact; vooral de man spreekt slecht
Nederlands. Ten opzichte van het geloof kon ik tot nog toe geen ingang krijgen.
Aan het einde van de dinsdagmiddagmarkt kwam ik de cafetaria binnen en zag dat één van de meisjes in
de Bijbel las. Natuurlijk vroeg ik haar of ze begreep wat er staat. (Hd. 8:30,31) Ze keek me aan en zei
vertwijfeld: “Nee! Ik moet de eerste vijftien hoofdstukken lezen van de kerk deze zomer.” Met tegenzin
las zij het Lucasevangelie. En als ze dat gelezen had, moest ook haar zus nog eens in de Bijbel lezen.
Op dat moment kwam de moeder erbij. Terughoudend reageerde ze op mijn contact leggen met haar
dochters. Ik legde uit dat de taal van de Bijbel (NBV) voor de kinderen te moeilijk is. Ze begrijpen niet
wat ze lezen en daarop bereikt het zijn doel niet. Gelukkig ging ze op mijn voorstel in om haar kinderen
uit de vertaling ‘Gewone taal’ te laten lezen. Verbaasd keek ze me aan, toen ik zei dat deze bijbel
geleend mag worden om eruit te lezen, maar dat ik hem eind augustus wel weer terug wilde hebben.
(Bewust zo gehandeld, om het gezin het kopen van een bijbel niet op te hoeven leggen.)
Na de vakantie kwam ik weer in de cafetaria. De reactie van de kinderen en hun ouders was verblijdend.
Vol enthousiasme werd mij verteld dat er iedere dag uit de bijbel gelezen wordt. Nadat ik hen had
aangeboden om de bijbel zonder te betalen te houden, werd dat graag aangenomen. Nu bidden we dat
zij allen met vragen komen, zodat er bij hen een ingang komt om het evangelie uit te leggen.

ZakBijbelBond:
In de maand mei is de ZakBijbelBond verhuisd. Het
bestuur had besloten om te verhuizen toen er in
Oosterbeek een ander pand beschikbaar kwam. Het
vorige pand dat al twintig jaar gehuurd werd, werd
namelijk door de eigenaar te koop aangeboden.
Het zijn heel drukke weken geweest. Dank zij extra
(handige) handen van broeders en zusters die
spontaan hun hulp aanboden, hebben we de klus
geklaard. Dat het heel wat werk was kunt u zich
voorstellen: o.a. alle Bijbels, brochures en traktaten
moesten worden ingepakt en in de juiste volgorde
weer op de planken gelegd worden. Daarbij is dit pand
kleiner, dus er is heel wat creativiteit voor nodig
geweest om toch alles een plekje te geven.
Vorige maand heeft mijn vrouw Mattanja van de voorraad de laatste scans gemaakt. Dus nu staat alles
dat op de plank staat op de site, zowel de voorkant als een leesvoorbeeld. Dat geeft haar de gelegenheid
om een aantal artikelen wat extra aandacht te geven. Zo heeft zij het boekje ‘On your Marks‘ in zijn
totaal op de website geplaatst. Het bevat de evangelieboodschap en het Markusevangelie. Twee weken
daarna zijn er 180 van verkocht: evenzoveel mensen kunnen dus gaan lezen wat de Heer voor hen heeft
gedaan.
Ernstig bericht:
Als je het evangelie in de wereld gaat brengen, dan weet je dat er aanvallen komen. Je staat in de
frontlinie en bent er enigszins op voorbereid. Het wordt echter een probleem als die van broeders en
zusters komen en gebaseerd zijn op grote onwaarheden.
Vanaf het voorjaar gebeurt er dit bij ons: aantijgingen die zowel op mij persoonlijk als op het
evangelisatiewerk op de markt gericht zijn.
Het gevolg hiervan is dat wij lichamelijke en geestelijke klachten ondervinden. Al drie maanden loop ik
rond met ischias in mijn beide heupen. Ik kan moeilijk staan en lopen. Mattanja kan al die maanden
door de emoties niet meer zingen.
Ondanks mijn lichamelijke ongemakken, ben ik gewoon naar de markt geweest. ‘Gewapend’ met een
wandelstok heb ik de klanten geholpen. Mijn collega’s hielpen mij met het zware tilwerk. En de vaste
klanten kwamen langs met een bemoedigend woord of brachten iets lekkers.
Twee stichtingen hebben we vanaf het begin op de hoogte gehouden en zij staan ons met raad en daad
terzijde.
De grootste zorgen zijn de komende weken nog niet opgelost. En de problemen kunnen grote negatieve
gevolgen hebben op ons werk. Nu al merken we dat er daardoor minder vrijmoedigheid is gekomen om
ons financieel te steunen.
Gebed en persoonlijke aandacht hebben we hard nodig om staande te kunnen blijven. Het gaat ons te
ver om er in deze nieuwsbrief meer over te schrijven. Maar mocht u toch een uitgebreider verhaal
willen horen, dan kunt u ons bereiken op het onderstaande telefoonnummer.
Mattanja en ik willen u hartelijk danken voor de zorg die u gaf in gebed en giften. We hebben duidelijk
Gods kracht mogen ervaren in ons werk dat we in Zijn Naam mogen verrichten.
Met u in de Heer verbonden, broeder en zuster,
Jules en Mattanja Roosegaarde Bisschop

Contactadres:
Jules Roosegaarde Bisschop; Gruttostraat 38; 6883 CP Velp; tel. 026-3641724; e-mail: jojada1@hetnet.nl
Giften kunt u storten op: J.O. Roosegaarde Bisschop: IBANnr.: NL27ABNA0533805139 (geen ambi)
St. Nehemia te Ommen:
IBANnr.: NL66SNSB0931701139 (wel ambi)
IBANnr.: NL48INGB0003399200 (wel ambi)
St. Bevordering Evangelisatie te Houten:
IBANnr.: NL35INGB0000943200 (wel ambi)
allen o.v.v. J.O. Roosegaarde Bisschop

