
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze God zal 
voor ons 
strijden.(Neh 
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Weekmarkten 

Dinsdagmorgen 
Zetten  

 

Woensdagmorgen 
 Scherpenzeel 

 

Donderdagmorgen 
Oosterbeek 

 

Vrijdagmiddag 
Zelhem   

 

 

Gebedspunten 
 

Wilt u meebidden 
voor de volgende  
punten?         

 
 

♦ Prijs de Heer dat 
het werk met de 
verkoopwagen op 
de markt lichter is 
geworden. 

♦ Dank de Heer 
voor het getuigenis 
wat van de 
verkoopwagen uit 
gaat. 
* Dank de Heer voor 
de nieuwe 
marktplaats in de 
Betuwe.  
* Bid voor de 
mensen waar ik 
deze zomer 
gesprekken mee heb 
gehad.  
* Bid voor mijn 
gezondheid. Dat de 
naweeën van de 
longontsteking over 
mogen gaan. 
*  Bid voor de 
komende 
wintermaanden, 
voor gladheid, kou, 
enz. 
 

 

Evangelisatie 
Op verschillende manieren probeer ik het evangelie onder de aandacht van 
de mensen te krijgen. Ik gebruik hiervoor sinds een paar maanden o.a. de 
TV. Hierop heb ik PowerPoint presentatie met natuurfoto’s en Bijbelteksten. 
Een andere manier van aandacht zijn de kaarten in de molens en een bak 
met kleine kaartjes erin. 
 
Laatst kwam er een vrouw, 86 jaar oud, langs de kraam lopen. Zij las 
verschillende kaartjes. Zo ook het kaartje van ‘Visje’ “Leven zonder Jezus 
maakt meer stuk dan je lief is”. Haar vraag was, “Wie is Jezus, ik ken Hem 
niet”. Ik probeerde haar te vertellen wie Hij is en wat Hij voor haar aan het 
kruis gedaan heeft. Maar zij luisterde niet, ze vertelde alleen maar haar 
eigen verhaal, al haar leed en ergernissen. Op mijn vraag of zij de Heer wel 
wilde leren kennen, gaf ze mij een vaag antwoord. Ze wil de Heer Jezus wel 
ontmoeten, maar dan moet Hij wel antwoorden geven op al haar vragen.  
Aan het einde van het gesprekje heb ik haar het blaadje ‘Zonnewende’ 
meegegeven. Mijn gebed is of de Heer haar wil laten merken dat Hij 
werkelijk aanwezig is en graag in haar leven wil komen. Dat Hij haar 
bitterheid en verdriet wil wegnemen. 
 
Sinds jaren hangt bij mij aan de kraam een affiche van stationsevangelisatie 
met de tekst “God houdt van jou”.  
Iedere vrijdag loopt een collega langs de kraam en leest deze tekst hardop; 
“Jules, God houdt van jou”.  Mijn antwoord is dan, dat God ook van hem 
houdt. Regelmatig probeer ik met hem in gesprek te komen. Hij komt uit de 
gereformeerde kerk. Volgens hem kent hij de Bijbel, maar wil er eigenlijk 
niets meer van weten. Er zijn zoveel nare ontwikkelingen in de wereld, dat 
hij moeite heeft om te geloven dat God van de mensen houdt. Het zijn 
moeilijke gesprekken, ook omdat deze vaak tussen het werken door gevoerd 
worden. 
Wilt meebidden voor deze gesprekken, dat ik de woorden van de Heer mag 
ontvangen en uitspreken. En ook de juiste houding naar hem mag hebben. 
 
Dit jaar had ik op een braderie een gesprek met een oudere man. Hij wees 
naar de poster van de brede en smalle weg en zei dat die niet klopt. Op 
deze poster is maar één manier getekend om in de hemel te komen, zei hij. 
En: “Volgens mij is er ook een mogelijkheid om eeuwig leven te krijgen door 
goed te leven en goed werk te doen voor je medemens. Er zijn geen 
“bruggetjes” getekend die dat mogelijk maken.”  
Natuurlijk begon ik een uitleg te geven over de poster. Zo vertelde ik dat 
iedereen die eeuwig leven wil, langs het kruis van de Heer Jezus moet gaan. 
Dat hij, als hij gelooft in het verlossingswerk van de Heer Jezus, eeuwig 
leven ontvangt. 
Zijn reactie was, dat hij niet geloofde in het kruis en het verlossingswerk. 
“Want die smalle weg, daar gebeuren alleen maar nare dingen. En die wil ik 
niet.”  Hij zei verder dat hij nu een prettig leven wil en later ook in de 
eeuwigheid.  
Wat erg dat mensen denken dat een leven met de Heer Jezus een leven is 
met narigheid, zorgen en verdriet. Zij wijzen de Heer Jezus af en laten zich 
wijs maken dat als je een goed leven leidt, je ook in de hemel komt. 

 

 



Nieuwe standplaats  
Na 21 jaar op de markt in Doetinchem te hebben gestaan, ben ik eind juni gestopt op deze markt. In de begin jaren 
was de evangelisatie kraam de enige in een grote omtrek rond Doetinchem. De laatste jaren is er een boekhandel 
van de Pinkstergemeente Doetinchem gekomen. Daar zijn veel klanten van mij naar toe gegaan. 
De belangstelling liep terug. Ik heb al vaker naar een andere markt gezocht, maar geen gevonden. 
 
Door de verkoopwagen ben ik flexibeler geworden. Ik zit niet vast aan een markt en kan zo dus staan en gaan 
wanneer ik het wil. Al enige jaren had ik in mijn hart om ergens in de Betuwe te gaan staan. Na ervoor gebeden te 
hebben, heb ik begin Juli “de stoute schoenen aangetrokken” en ben naar de bedrijfsleider van de C1000 in 
Lienden gegaan. Binnen vijf minuten had ik toestemming om op het terrein van de supermarkt te mogen staan.  
Iedere dinsdag stond ik vanaf 10.00 t/m 16.00 uur voor de deur van de winkel. Voor mij was een grote 
parkeerplaats waar de auto’s af en aan reden. Veel winkelend publiek liep langs de verkoopwagen. De reacties van 
de klanten waren positief. De dagen waren bemoedigend en de bekendheid in het dorp nam toe. En er waren geen 
kosten aan deze plaats verbonden. 
 
De eerste dinsdag in september kwam de bedrijfsleider naar me toe en vertelde dat ik niet meer mocht staan. De 
reden van afwijzing is vaag. Ik wilde graag de baas van de winkel spreken, maar die reed net weg. En heb de rest 
van de dag niet meer gezien. 
Ik ben hier verdrietig over. Juist nu ik merkte dat de belangstelling toe nam.  
Voor mijzelf kan ik alleen maar als reden geven dat het getuigenis van de kraam zo krachtig was, dat de satan 
wilde ingrijpen. De Heer heeft het toegestaan. We vertrouwen dat Hij een nog betere standplaats voor mij heeft. 
 
Dinsdag 20 september heb ik voor de eerste keer op de markt in Zetten gestaan.  
De afgelopen jaren heeft er een broeder van de Baptisten gemeente op deze markt geëvangeliseerd. Door zijn 
ouderdom moest hij vorig jaar stoppen. Zijn gebed was dat er een opvolger mocht komen.  
Het is een middagmarkt van 12.30 tot 17.00 uur, een kleine markt, +/- 15 kooplieden. De bezoekers komen uit de 
plaats zelf en uit de omgeving van Zetten. De plaats telt 5000 inwoners met 5 verschillende kerken.  
De eerste reacties van de bezoekers aan de kraam zijn positief. Mijn gebed is dat ik een getuige in deze plaats mag 
zijn, gesprekken komen en de verkoop goed is. 

Gezondheid en verkoopwagen 
Met mijn gezondheid gaat het redelijk. De genezing van de longontsteking duurt langer dan ik gedacht had. 
Dagelijks heb ik last van te weinig zuurstof. Moet ik het werk even stil leggen om op adem te komen. 
Dankzij de verkoopwagen kan ik het evangelisatiewerk op de markt voort zetten. Het is een genot om ermee te 
werken. Zeker nu ik nog steeds last heb van de naweeën van de longontsteking. Mattanja en ik danken de Heer dat 
Hij de verkoopwagen op het juiste moment gegeven heeft, zodat Zijn werk door kan gaan. 
De klanten reageren blij verrast over de mooie uitstraling en het getuigenis wat hiervan uit gaat. 
 
Met de gezondheid van Mattanja gaat het goed. 
 
We willen u allen danken voor de gebeden en de goede zorg die u ons geeft.  
 
Jules en Mattanja 
 
Contactadres:  
Jules Roosegaarde Bisschop; Gruttostraat 38; 6883 CP Velp; tel. 026-3641724; e-mail: jojada1@hetnet.nl   
Giften kunt u storten op:  St. Nehemia te Ommen  banknr.:931701139 of gironr.: 3399200;  

                    St. Bevordering Evangelisatie te Houten gironr.: 943200  
                    allen o.v.v. J.O. Roosegaarde Bisschop 

 
P.S. Voor hen die de nieuwsbrief per post ontvangen, vragen we of zij hun e-mail adres willen geven zodat de brief 
dan per mail verstuurd kan worden. Dit scheelt ons weer kopieër- en portokosten.  
 
 


