
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze God zal 
voor ons 
strijden.(Neh 
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Weekmarkten 

Dinsdagmorgen 
 Doetinchem 

 

Woensdagmorgen 
 Scherpenzeel 

 

Donderdagmorgen 
Oosterbeek 

 

Vrijdagmiddag 
Zelhem   

 

 

Gebedspunten 
 

Wilt u meebidden 
voor de volgende  
punten?         

 
 

♦ Bid dat het zaaien 
oosten mag 
worden. 
 

♦ Bid voor de markt 
in Doetinchem en 
het omgaan met de 
marktmeester. 
 

♦ Bid voor een 
goede centrale 
plaats op de markt 
in Doetinchem.  
 

♦ Bid voor meer 
aanloop op de 
markten in deze 
tijd van recessie. 
 
♦ Dank de Heer 
voor het getuigenis 
op de markten en 
braderieën. 
 
♦ Bid voor 
bescherming tegen 
de vele aanvallen. 
  
 
 

Ps. 145: 18 “De Here is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem 
aanroepen in waarheid.” 
 
 
Geliefde broeder en zuster in de Heer, 
 
Mattanja en ik danken de Heer dat Hij ons de afgelopen maanden 
gezondheid en kracht heeft gegeven om Zijn werk te kunnen doen. 
Mattanja is thuis heel druk bezig geweest met het verzamelen van 
kinderkleding en speelgoed voor Zuid-Afrika. Ik zelf had het minder 
druk op de markten. Het is heel duidelijk te merken dat het bezoek 
aan de markt in het algemeen is teruggelopen. Ook aan de kraam 
komen minder mensen. De gesprekken nemen af en de verkoop van 
artikelen is laag. Ondanks de verminderende belangstelling danken we 
onze Heer en Heiland. In de gesprekken die er waren mocht ik een 
getuige zijn.  

Markt Doetinchem 

Al enkele jaren is de markt Doetinchem een zorgenkindje. Door de 
komst van een evangelische boekhandel is de loop naar de kraam 
verminderd. De kosten zijn de afgelopen jaren verdrievoudigd. Hier 
boven op is met ingang van dit jaar ook nog extra reclamegeld 
gekomen.  
We dachten dat ik de markt zou moeten gaan verlaten terwijl er geen 
andere markt voor in plaats was terug gevonden. Deze zorg hebben wij 
bij de Heer neergelegd. Hij heeft een wonderlijke oplossing gegeven. 
Op de markt vertelde ik mijn probleem aan enige collega’s. Zij 
hebben, bij de reclamecommissie, geprobeerd of het mogelijk was dat 
ik geen reclamegeld hoefde te betalen. Dat stuitte op veel bezwaren. 
Uiteindelijk heeft één van de (ongelovige) collega’s aangeboden om 
het reclamegeld te gaan betalen. “Want een evangelische 
boekenkraam op de markt in Doetinchem is uniek en moet er blijven”, 
waren zijn woorden.  
We hebben de Heer gedankt voor deze oplossing. Het werk is op deze 
markt nog niet af. 
 
De ene zorg is opgelost, de andere dient zich alweer aan. 
Sinds mensenheugenis staat de markt op dezelfde plaats. Nu heeft het 
gemeente bestuur besloten om de markt te verplaatsen. Ze willen 
meer eenheid met de winkelstraat. Het gemeentehuis bestaat o.a. uit 
twee gebouwen en de markt komt om deze gebouwen heen. Dus een 
gedeelte voor het ene gebouw en een gedeelte achter andere gebouw. 
De markt wordt in tweeën gesplitst. Iedere koopman krijgt de 
gelegenheid om een andere plaats te kiezen. Natuurlijk wil iedereen 
op een drukke plaats staan. Zelf wil ik daar staan waar: genoeg privacy 
is voor gesprekken, de plaats veilig is voor weersinvloeden, 
gemakkelijk in/uit te rijden is met de auto en aanhanger,  de 
Bijbelkraam goed opvalt, enz. 
 
 

 



In oktober/november moet ik kiezen op welke plaats de Bijbelkraam komt te staan. We vinden dit heel 
moeilijk omdat één van de marktmeesters anti Bijbelkraam is, met twee maten meet en aan 
vriendjespolitiek doet. Ons gebed is of de Heer de plaats wil aanwijzen. Hij weet wat de beste plaats 
is. 
Januari 2010 is de bedoeling dat de markt gaat verhuizen. 
 

Braderie Epe 

In de maand juni had ik iedere week een braderie. In Epe zijn er verschillende gesprekken geweest. 
Eén van die gesprekken was naar aanleiding van een boek. De vrouw was gegrepen door de titel en 
stelde er vragen over. De inhoud ging over de toekomst van de aarde en hoe de satan werkt om de 
mensen bang te maken. Omdat ik het boek zelf gelezen had, kon ik een klein beetje over de inhoud 
vertellen. Tegelijk was er ook de gelegenheid om over de toekomst uitleg te geven. En de oplossing 
voor iedere persoon. Het gesprek duurde zeker een half uur. Aan het einde heb ik haar de CD 
‘Ongelofelijk’ mee mogen geven. De vrouw ging bewogen en nadenkend met tranen in haar ogen weg. 
Ze was geraakt door Gods Woord en Zijn oplossing voor deze aarde. We bidden of deze vrouw tot 
bekering mag komen.  
 

Limburgse vrouwen 

Op een vrijdagmiddag in Zelhem zaten mijn dochter en ik rustig te wachten, in een heerlijk warm 
zonnetje, op het werk wat de Heer zou geven. De markt was net begonnen toen zich al zwaaiend en 
roepend vier enthousiaste vrouwen naar de kraam kwamen toelopen. ‘Ken je ons nog’ was het eerste 
wat ze vroegen. Na diep nadenkend werd het mij duidelijk wie het waren. Dé vier kakelende vrouwen 
uit Limburg. Zij logeerden op de Betteld en hadden zich de hele ochtend al verheugd om naar de markt 
te gaan. (vorig jaar waren ze ook bij mij aan de kraam geweest)  
Na de begroeting doken zij op de tweedehands boeken. Terwijl zij bezig waren met het lezen van de 
titels, stonden hun monden niet stil. Op een gegeven moment spraken ze alle vier tegelijk tegen mij in 
hun Limburgs. Op iedere opmerking moest ik reageren. Ze vertelde over hoe de Heer hun de afgelopen 
dagen zo bemoedigd had. Ook het vertrouwen hebben in God werd uitvoerig besproken.  
Nu is achter mijn kraam dit jaar een café gekomen. Zo nu en dan bied ik mensen een kop koffie of thee 
aan. Meestal wordt dat afgeslagen. Nu niet. Met enthousiasme namen ze mijn aanbod aan, 3 maal 
koffie en 1 maal thee. Gabriëlle heeft snel vier zitplaatsen bij elkaar gescharreld. Ook tijdens de 
‘pauze’ stonden hun monden niet stil. 
Tijdens het koffiedrinken, verbaasden zij zich dat achter de kraam mijn Bijbel open lag. Het 
bemoedigde hen om Gods Woord open te zien liggen. Na twee uur intensief luisteren, praten en 
verkopen, vertrokken de dames met hun boeken, kaarten en een Bijbel voldaan en gesterkt in de Heer 
terug naar hun geliefde Limburg. 
Andere klanten die bij de kraam kwamen zijn geholpen door Gabriëlle. 
Na afloop zaten wij bij te komen van de ‘wervelwind’ die over ons was geweest en te genieten van de 
zegeningen die de Heer had gegeven. 
 
De dank is aan onze Heer. Iedere maand merken we Zijn zorg voor ons.  
Onze dank gaat ook naar u, voor de vele gebeden en gaven. Deze gebeden zijn hard nodig. Wilt u 
bidden om bescherming, wijsheid bij de gesprekken en bij de keuze van inkoop. 
 
Uw 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:  St. Nehemia te Ommen  banknr.:931701139 of gironr.: 3399200;  

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

 


