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Weekmarkten 

Dinsdagmiddag 
Zetten  

 

Woensdagmorgen 
 Scherpenzeel 

 

Vrijdagmiddag 
Zelhem   

 

 

 
 
 

 

Spr. 3: 5,6 “Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw inzicht     
                niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.” 
 
 
Braderieën: 
Dit jaar heb ik naast de braderieën die ikzelf heb aangevraagd ook op 
braderieën van kerken meegeholpen.  
In Zetten organiseren de kerken gezamenlijk op Hemelvaart een actie. Zij 
staan dan met een kraam en spreken het publiek aan. Met een paar vragen 
over het geloof willen ze in contact komen met de bezoekers. Het was fijn te 
zien dat er veel gesprekken waren en verschillende personen belangstellend 
in gesprek waren. 
Ook ik had met de verkoopwagen redelijke aandacht. De aandacht ging 
voornamelijk uit naar de verkoop van Bijbels. 
De andere braderie van een kerk, was in Lunteren eind Juli. Ieder jaar wordt 
er een braderie georganiseerd op vijf woensdagen achter elkaar. De 
Hervormde gemeente staat dan met een kleine kraam bij de kerk, die open is 
voor bezoekers. Deze kerk staat buiten de braderie maar wel in de loop van 
de bezoekers naar de braderie. Ik had de wagen zo neergezet dat het publiek 
letterlijk tegen de wagen aanliep. Ze konden niet om mij heen. Het viel op 
hoeveel mensen van de wagen wegkeken of zelfs een extra bochtje maakte 
om maar niet met de boodschap van Gods Liefde geconfronteerd te worden. 
Ik had die middag maar vier kopende mensen. Drie van de kerk en één van 
een passant. De belangstelling was bedroevend weinig. 
 
Getuige zijn: 
Vanaf 1981 wonen wij in een rustige straat in Velp. Onze kinderen zijn er 
geboren en groot geworden. We wonen er met plezier. 
Maar zoals in iedere straat, overlijden de ouderen en komen er jonge mensen 
voor terug. De nieuwe bewoners hebben andere ideeën dan vroeger. Ze zijn 
meer op zichzelf gericht. De normen en waarden zijn veranderd. 
De afgelopen jaren ervaren wij steeds meer weerstand tegen het geloof. Dat 
wij geloven prima, maar zij vinden dat we wel moeten handelen naar hun 
inzichten. M.a.w. wij mogen geen weerstand geven aan hun ideeën. In de 
straat wordt de leugen meer gelooft dan de waarheid, en de roddel viert 
hoogtij. Hoewel ons getuigenis niet in woorden zijn, maar in daden, is dat 
blijkbaar zo krachtig, dat de satan tegenaanvallen pleegt. En die 
tegenaanvallen worden steeds krachtiger. We willen u vragen om te bidden 
voor ons en onze straat. Dat Gods getuigenis mag zegen vieren. 
 
Verbazing: 
Er komt een vrouw aan de kraam. Ze wordt helemaal blij als ze deze 
evangelische kraam ziet. Uit het gesprek blijkt, dat zij van Katholieke huize is 
en op latere leeftijd tot bekering is gekomen. Vol enthousiasme stort ze zich 
op kaartjes met Bijbelteksten. Er wordt een behoorlijk aantal ingekocht. Dit 
ter bemoediging voor haarzelf en om anderen op te beuren. 
Zij vertelde mij dat zij vroeger niet uit de Bijbel mocht lezen. Daardoor kent 
ze de geschiedenissen niet. Van een vriendin heeft ze een Bijbel gekregen. 
Maar zei ze: “Ik heb moeite om iedere dag uit de Bijbel te lezen. Ik kan die 
discipline niet goed opbrengen. Ook begrijp ik vaak niet wat ik lees.” Haar 
was geadviseerd om te beginnen met het Bijbelboek ‘Spreuken’. 
Ik heb haar verschillende suggesties gedaan om toch met enige regelmaat uit 
de Bijbel te lezen. Ook stelde ik voor om met het Johannes evangelie te 
beginnen. Aan het einde van het gesprek kon ik zien dat het haar goed had 
gedaan, om met een gelovige over onze Heer te spreken. 
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Vacature:  
Vanaf eind jaren negentig is er een zuster, die voor mij de boekhouding doet. Daarnaast verzorgt ze de 
belastingaangifte. Nu ze op leeftijd gekomen is, heeft zij te kennen gegeven hiermee te willen stoppen. Het 
vergt te veel energie van haar. Dit werk heeft zij uit liefde voor de Heer gedaan en nooit een waardering 
voor gevraagd. We danken de Heer voor haar inzet en het vele verzette werk voor JOJADA 
Marktevangelisatie. 
Om de opengevallen plaats op te vullen, ben ik opzoek naar een broeder/zuster die de volledige 
boekhouding voor JOJADA wil overnemen. 
Het werk omvat het maken van een volledige boekhouding en de belastingaangifte doen. Daarvoor moet 
hij/zij goed op de hoogte zijn van de wetgeving hierom trend.  
Mocht u voor de Heer dienstbaar willen zijn, en u bent bekend met boekhouding en belastingzaken, dan zou 
ik het fijn vinden als u met mij contact zou willen opnemen. Het telefoonnummer staat onderaan deze 
nieuwsbrief. 
 
Gevraagd: 
In de onze vorige brief schreven we over het werk wat Mattanja bij de ZakBijbelBond mag doen. Iedere 
maandag fietst zij van Velp naar Oosterbeek, 12 km heen en weer terug. De ZakBijbelBond is naarstig op 
zoek naar meerdere vrijwilligers. Daarom wil zij graag een extra dag gaan werken. Maar om deze afstand 
twee keer in de week te gaan fietsen is voor haar te zwaar. Zij is nu op zoek naar een elektrische fiets. 
Mocht iemand zo’n fiets hebben en niet meer gebruiken, en ter beschikking willen stellen, dan zou zij het 
fijn vinden als u contact met haar wilt opnemen. Het telefoonnummer staat onder aan deze brief.  
 
25 Jaar JOJADA Marktevangelisatie: 
In januari 2015 mogen we 25 jaar voor de Heer op markten het evangelie brengen. 25 Jaar vertellen over 
Gods Liefde voor de mensen is een grote zegen. Om iets van die zegen van de afgelopen jaren mee te 
geven, heb ik, uit een paar oude nieuwsbrieven, enkele gebeurtenissen opgezocht. 
 
Hoe het is begonnen: 
Laatst kwam een oud collega bij mij aan de 
kraam. We kwamen te praten over vroeger. 
Hij verteld mij het volgende. 
Toen ik op de markt begon begin 1990, 
waren de reacties van de kooplui “O, die is 
met twee maanden weer vertrokken, die 
verdient niets en dan is het geld op en heeft 
hij geen eten meer. En moet zijn materiaal 
zien. Een oude krikkemikkige auto, een 
bouwzeiltje die lekt, en een voorraad van 
niks op de kraam liggen. En wat moet de 
Bijbel op de markt doen?”. 
Mijn collega stond met de mond open toen 
ik hem zei dat ik volgend jaar 25 jaar op de 
markt sta met de Bijbel. Hij reageerde: “Ja, 
en met wat voor een materiaal. Een mooie 
bus, een nieuwe verkoopwagen met alle 
luxe”. 
Wat een zegen heeft de Heer al die jaren gegeven. Het was vaak niet eenvoudig om vol te houden door de 
vele aanvallen die ik te verduren kreeg. Maar Gods werk is sterker en krachtiger dan de aanvallen van de 
satan. 
Wat begon met cynische opmerkingen is uitgegroeid naar een krachtige getuigenis. 
We prijzen en danken de Heer, dat we 25 jaar een klein instrumentje mochten zijn op de markten en 
braderieën. 
 
Augustus 1990: 
“Vorig jaar november stond ik op een beurs in Arnhem. Er waren veel gesprekken. Uit één van die 
ontmoetingen is een contact uit voort gekomen met een vrouw van ongeveer 40 jaar oud. Ik mag met haar 
Bijbelstudie doen één maal in de 14 dagen. Kort geleden heeft zij zich bekeerd. Ook haar beide zonen 
staan open voor het evangelie. Ze zijn 10 en 15 jaar oud. Wat een vreugde is het om mee te mogen maken 



als iemand zich bekeerd. Het was voor haar een bewuste stap omdat zij met paranormale bewegingen 
bezig was. Ze zat diep in de problemen. Het is fijn om te zien, dat de Heer haar helpt om hier uit te 
komen. Wij waren blij, maar we mogen weten, dat er in de hemel een nog grotere blijdschap is als zich 
één zondaar bekeert.” 
  
Oktober 1996: 
“Een andere zegen op het marktwerk is, dat ik in mei in Zevenaar met een Bijbelkring mocht beginnen. Een 
jong echtpaar kwam naar me toe en vroeg of ik hun de Bijbel wilde uitleggen. Zij is Hervormd opgevoed en 
hij Rooms Katholiek. 
Door het lezen van de Bijbel is hij tot bekering gekomen. Hij is zo nieuwsgierig, dat hij je geen tijd geeft 
om al zijn vragen te beantwoorden. Na twee keer met hen samen Johannes 1 te hebben besproken kwam 
haar moeder erbij. Na de zomervakantie een zus van haar en vorige week zijn tweeling broer. Allemaal op 
zoek naar “vast voedsel”voor hun leven. Het is bemoedigend te mogen ervaren hoe de Heer hier bij deze 
mensen in hun harten werkt. Hoe hongerig zij zijn naar Gods Woord.” 
 
April 1999: 
“De laatste maanden van het vorig jaar waren ontzettend druk. Er is veel aanloop geweest voor de verkoop 
en de mensen zochten mogelijkheden om eens een praatje met me te maken. Dit laatste kan alleen als het 
iets rustiger is. Natuurlijk moeten dan geen klanten voor de kraam staan. Zo had ik de ene dag meer 
gesprekken en de andere dag meer verkoop. Al met al mogen we de zegen ervan ervaren door de toeloop 
van nieuwe gezichten bij de kraam.” 
 
April 2000: 
“In juli van het vorige jaar kwam een gelovige eenzame man naar mij toe. Hij vertelde dat hij alleen was 
en vaak onrustig. Ondanks dat hij weet een kind van de Heer Jezus te zijn, is hij vaak bang. Hij vroeg of ik 
boeken had die hem konden opbeuren en bemoedigen. Hij heeft enkele boeken meegenomen. 
In februari van dit jaar stond hij opeens weer voor mij. Eén boek had hem bijzonder bemoedigd. Het ging 
over situaties in ons leven waarin het lijkt dat de Heer niet aanwezig is. De gebeurtenissen die beschreven 
werden, waren vaak de gevallen waar hij zich bang en alleen voelde. Door het lezen van dat boek weet hij 
zeker dat de Heer altijd bij hem is. Met een biddend hart is hij van de kraam weer weggegaan.” 
 
Oktober 2000: 
“Op een markt vertelde een klant dat haar man die zomer zich heeft bekeerd. Zij was zo blij het te kunnen 
vertellen. Want haar eigen moeder begrijpt haar niet en veel andere gelovigen c.q. bekenden heeft ze 
niet. Onlangs vroeg ik haar hoe het thuis ging. Ze antwoordde: “Mijn man groeit in het geloof, mijn 
zoontje wil graag heel dicht bij de Heer Jezus zijn.” Ze straalde toen ze dit vertelde.” 
 
April 2002: 
“Dit jaar mogen we een klein feestje vieren. In juni is het 12 ½ jaar geleden dat we op de markt begonnen. 
Het is een grote zegen dat we al die jaren konden blijven staan en gegroeid zijn. Gegroeid zijn in ons eigen 
geestelijk leven naar de Heer toe, maar ook gegroeid zijn in ons getuigenis naar de wereld. We zijn 
begonnen met één kraam met een paar artikelen en boeken, naar twee kramen die vol ligt met boeken, 
muziek en andere christelijke artikelen. Iedere marktkoopman keek heel sceptisch naar de Bijbelstand. Nu 
is de Bijbelstand op de markten waar we staan geaccepteerd en hebben we gesprekken met de 
marktkooplieden. In 1990 begonnen we zelf heel angstig aan dit werk. Nu mogen we genieten en zijn we 
dankbaar dat we dit mooie werk op deze plaats voor Hem mogen doen. Al die jaren heeft Hij gezorgd dat 
we steeds weer op de markt kwamen, ondanks alle problemen met vervoer. In deze afgelopen jaren hebben 
we aan velen het evangelie mogen brengen door de gesprekken, borden, kaarten, enz. Al dit werk komt van 
Hem. Hij heeft ons op de markt gezet en Hij heeft de kracht gegeven om door te gaan. We prijzen de Heer 
voor alle zegeningen die Hij gaf.” 
 
April 2005: 
“Onlangs waren wij in een gemeente waar de geschiedenis van Filippus en de kamerling voor onze aandacht 
kwam. Filippus hoorde wat de kamerling las en stelde de vraag: ‘begrijpt u wat u leest?’. Hierdoor kwam 
hij in gesprek en kon zo de evangelie boodschap uitleggen. En de kamerling bekeerde zich en liet zich 
dopen.  
Deze geschiedenis zou zich zo in deze tijd kunnen afspelen. Veel mensen begrijpen niet wat ze lezen en 
verstaan Gods woord niet. Moeilijke studies worden bestudeerd, maar het eenvoudige Woord van God is 
voor hen “chinees”.   



De kraam vraagt aandacht van de mensen. De borden roepen reacties op. Aan ons om die vraag te stellen: 
‘Begrijpt u wat u leest’? 
Door de ‘ik’ cultuur in Nederland is het moeilijk door te dringen in de harten van de mensen. Maar zoals de 
Heer het hart van de kamerling had voorbewerkt, zo is ons gebed of de Heer de harten van de mensen wil 
aanraken en wij op eenvoudige wijze het evangelie kunnen uitleggen.” 
 
Oktober 2007: 
“Dit voorjaar ben ik in contact gekomen met een zoekende moeder. Ze is getrouwd en heeft 6 kinderen in 
de leeftijd van 6 mnd. tot 9 jaar. Als gezin gaan ze naar de Gereformeerde gemeente in Nederland  
Buitenverband. Door het lezen van de Bijbel zijn bij haar veel vragen gekomen over wat ze hoort in de kerk 
en zelf leest in Gods Woord. Haar verlangen om meer van de Here God te weten te komen kon ze nergens 
beantwoord krijgen. Op een hele bijzondere manier heeft de Here God haar aangeraakt en mocht ze Zijn 
Liefde ervaren. Haar leven is veranderd en haar honger naar de Heer is groot. Iedere woensdag komt ze 
langs de kraam om een gesprekje te hebben. Ook mochten Mattanja en ik op een zaterdagavond bij dit 
gezin thuis het evangelie uitleggen. Haar man is nog zoekende maar staat open om de Heer te leren 
kennen.” 
 
Oktober 2008: 
“Op een woensdagochtend in mei zijn aan de kraam twee TV opnamen gemaakt. Ds. Arie van der Veer van 
“Nederland zingt op zondag”, is bij mij geweest. De uitzendingen waren op drie en tien augustus. De 
boodschap was duidelijk. Zelf heb ik nog het evangelie mogen brengen aan de hand van de poster van de 
brede en smalle weg. De reacties over de uitzendingen aan de kraam zijn heel positief.”  
 
April 2009: 
“Onlangs had ik een gesprek met een collega. Zij verkoopt reformartikelen. Het onderwerp was ‘geloven’. 
Haar houding was een beetje onverschillig, afwijzend, zo van: “Je kunt van alles wel geloven”. 
Ik haalde Hebreeën 11:1 aan over geloven. Geloven over de dingen die er wel zijn, maar die je niet ziet. 
Door het getuigenis van anderen over het verlossingswerk van de Heer Jezus, ga je het geloven of niet. 
Tijdens dat gesprek werd duidelijk dat ze uit de Gereformeerde kerk komt. Ze vindt dat ze goed leeft 
omdat ze twee keer per zondag naar de kerk gaat. Een persoonlijke relatie met de Heer Jezus heeft ze 
niet. Aan het einde kon ik haar de evangelisatie CD “Ongelofelijk” geven.” 
 

Natuurlijk zijn er de afgelopen 25 jaar ook 
zorgen geweest. Het zijn eigenlijk de 
gebruikelijke problemen; gezondheid, 
financieel privé als voor JOJADA, enz. Ook zijn 
er verschillende satanische aanvallen geweest. 
Deze waren heftig en moeilijk. We zijn al die 
jaren niets te kort gekomen. De Heer heeft 
beloofd voor ons te zorgen en dat heeft Hij tot 
op vandaag ook gedaan. 
25 Jaar op de markt staan en op die plaats 
Gods Liefde vertellen is een grote zegen. 
Daarom heb ik alleen maar een paar 
zegeningen van al die jaren opgeschreven. 

We bidden dat de Heer het werk de komende jaren wil blijven zegenen, gezondheid en kracht wil geven. 
 
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 Zijn werk. 
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:  St. Nehemia te Ommen:   IBANnr.: NL66SNSB0931701139  

IBANnr.: NL48INGB0003399200  
                        St. Bevordering Evangelisatie te Houten: IBANnr.: NL35INGB0000943200  
                          allen o.v.v. J.O. Roosegaarde Bisschop 
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