
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze God zal 
voor ons 
strijden.(Neh 
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Weekmarkten 

Dinsdagmorgen 
Zetten  

 

Woensdagmorgen 
 Scherpenzeel 

 

Vrijdagmiddag 
Zelhem   

 

 

Gebedspunten 
 

Wilt u meebidden 
voor de volgende  
punten?        
 
*Dank voor de 
getuigenissen van 
4 en 5 jarige 
kinderen. 
 
*Dank voor de 
openheid van 
tieners die van hun 
Heer en Heiland 
getuigen. 
 
*Dank voor de 
aantrekkingskracht 
van de nieuwe TV 
presentatie. 
 
*Dank voor de 
zegeningen van de 
vernieuwde web-
site van de EAS. 
 
*Bid u mee voor de 
gezondheid van 
ons beiden: Burn-
out van Mattanja 
en concentratie 
problemen van 
Jules. 
 
*Bid voor 
voldoende giften 
om het marktwerk 
door te kunnen 
zetten. 

 
 
 

 
 
Markus 10:14-16  
“… Jezus zei: Laat de kinderen bij Mij komen, verhindert ze niet, want 
van de zodanigen is het koninkrijk van God. Voorwaar Ik zeg u: wie het 
koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal er geenszins 
binnengaan. En Hij nam ze in zijn armen. Legde zijn handen op hen en 
zegende hen.” 
 
Lieve broeders en zusters in de Heer, 
 
Kinderen groep 1 en 2: 
De dag na Pinksteren was er opeens veel bedrijvigheid op de markt in 
Zetten. Veel kinderen bestormden de markt. In verschillende groepjes 
liepen zij samen met een begeleidster over de markt en bezochten de 
kramen. Bij iedere kraam is uitvoerig bekeken wat er verkocht werd. Bij 
sommigen ontvingen de kinderen iets lekkers. 
Aangekomen bij mijn wagen werd de vraag gesteld wat zij allemaal 
zagen. 
Boeken, CD’s, sleutelhangers. Wat voor een boeken zien jullie dan? 
Bijbels. Daarna kwamen zij los en werd er uitvoerig verteld dat zij ook 
thuis en op school kinderbijbels hadden. De “Bijbel voor jou” werd 
veelvuldig genoemd. De juf leest er iedere dag uit of mijn moeder leest 
‘s avonds voor het slapen gaan een verhaal.  
Een paar meisjes begonnen spontaan Bijbelliedjes te zingen die ze op 
school hadden geleerd. 
Het was voor mij bemoedigend te horen en zien hoe onbevangen zij over 
de Heer Jezus hun getuigenissen gaven. Het was verblijdend dit te horen, 
zeker in deze tijd waar Gods Woord voor de mens heeft afgedaan en men 
niets meer van de Verlosser van deze wereld wil horen. 
Het is fijn te merken dat er nog ouders zijn die hun kinderen Gods grote 
Liefde willen bijbrengen, dat er een school is die het als hun taak ziet om 
de Liefde van de Heer Jezus aan kinderen door te geven. 
Voor mij is het een extra bemoediging om te volharden in het getuigen op 
de markt. 
 
Goede Vrijdag: 
Op veel christelijke feestdagen ben ik op de markt aanwezig. Dit jaar 
kwam een collega met de vraag, waarom ik niet in de kerk zit op Goede 
Vrijdag. Tegen haar heb ik al vaker van de Heer mogen getuigen. Zij 
weigert te geloven in het verlossingswerk van de Heer Jezus. En wat al 
die feestdagen betekenen, weet ze ook niet. Toch is bij haar een stukje 
nieuwsgierigheid. 
Door haar vraag over wat nu eigenlijk Goede Vrijdag betekent, had ik 
weer een goede gelegenheid om het (Paas)evangelie uit te leggen. Van 
witte donderdag t/m eerste Paasdag. Van de veroordeling, kruisiging t/m 
de opstanding uit het graf.  
Zij heeft moeite o.a. dat de Heer Jezus is opgestaan uit het graf, dat Hij 
leeft. Het geloven in de opstanding. Want dood is dood. Ook al laat ik 
haar teksten lezen waarin staat dat de Heer Jezus na Zijn opstanding 
door veel mensen is gezien, het blijft voor haar moeilijk om dit te 
geloven.  
Wilt u voor haar bidden, want op één of andere manier intrigeert haar  
de Bijbelse boodschap. 

        

 

 

 



 
 
 
 
Tieners: 
In de zomermaanden komen regelmatig groepjes tieners op de markt in Zelhem. Een paar gaan dan zingen met 
gitaarbegeleiding, een paar anderen delen bloemen uit aan de bezoekers van de markt. Daarbij vertellen zij, dat 
God hen lief heeft. Met hun optreden proberen zij contacten te leggen om hun getuigenis te geven. 
De meeste bezoekers waarderen het initiatief. Een enkeling is verontwaardigd en soms zelfs agressief.  
Een collega kwam naar mij toe en vertelde hoe een echtpaar over deze tieners dacht. Daarbij wees ze op de 
groep jongelui die met elkaar stonden na te praten. “Ze moeten dit verbieden, het is onrust brengen op de 
markt. De klanten stellen het niet op prijs dat ze aangesproken worden over het geloof”, merkte ze op. 
Ik wees haar op andere groeperingen zoals politieke partijen die ook op de markten komen. En die spreken de 
mensen immers ook aan. Mag dat dan wél en deze tieners die voor hun geloof uitkomen niet!? 
Mijn collega kon niet anders dan mij gelijk geven en ging er  vervolgens snel vandoor… 
Het is bemoedigend dat de jongelui in deze tijd nog voor hun geloof uit durven te komen.  
Laten we bidden dat deze vrijmoedigheid hun en ons  geloof mag versterken.  
 
Nieuwe TV presentatie: 
Vanaf het begin dat ik met de verkoopwagen op de markt sta, laat ik een PowerPoint presentatie zien met 
allemaal Bijbelteksten. Deze teksten zijn omgeven door natuurfoto’s. 
Na vier jaar steeds dezelfde presentatie te hebben gedraaid, hebben wij een nieuwe serie foto’s en 
Bijbelteksten bij elkaar gezocht. 
Deze tweede serie is iets anders dan de eerste. We hebben niet alleen natuurfoto’s gebruikt, maar ook mooie 
dierenfoto’s. De Bijbelteksten worden gepresenteerd op een achtergrond met een effen felle kleur. Hierdoor 
hopen we meer de aandacht van de bezoekers te trekken. De 300 Bijbelteksten zijn andere teksten dan van de 
eerste serie dia’s.  Bij de eerste serie zaten naast de Bijbelteksten ook nog nadenkertjes, spreuken en 
uitspraken van personen erbij. Bij deze serie zijn het alleen maar Bijbelteksten die gaan over bemoediging, Gods 
trouw en zekerheid, zegeningen, Liefde, enz.. 
We bidden voor een zegen over deze tweede PowerPoint evangelisatie presentatie. 
 
St. EAS: 
Afgelopen maanden heb ik, Mattanja,  hard gewerkt aan de website van de St. EAS. Op de site,  
http://www.eas-lectuur.nl, kunt u zien wat ik heb gedaan. Het was een hele puzzel om uit te vinden hoe zo’n 
website werkt. Nieuwe producten aanmaken, hoeveelheden, afbeeldingen en prijs toevoegen. Hoe maak je een 
link, hoe kan ik een bijlage plaatsen? Allemaal dingen waar ik al zoekend achter ben gekomen. 
Bijna alle artikelen hebben nu een beschrijving. Soms wel in drie talen. Maar de meeste toch wel in het Engels 
en/of Duits. Het zou heel fijn zijn als broeders en zusters zouden willen helpen (in eigen tempo en hoeveelheid) 
met het vertalen hiervan. 
De Stichtingen EAS en ZakBijbelBond hebben gedeeltelijk dezelfde artikelen. Bij de ZakBijbelBond worden 
voornamelijk Bijbels verkocht. Bij de EAS is naast de verkoop van Bijbels ook vraag naar boeken.  Het is mooi om 
te zien dat ieder zo zijn eigen klantenkring heeft en je samen mag werken aan de verspreiding van het 
evangelie. 
De St. EAS draait volledig op vrijwilligers, mocht u in de gelegenheid zijn om op dinsdag en/of donderdagmiddag 
het team in Harderwijk te komen versterken, dan bent u meer dan welkom. De werkzaamheden bestaan uit het 
verzendklaar maken van de artikelen, stickers plakken, artikelen in het magazijn opruimen, computerwerk enz.  
 
 
 
 
Mattanja en ik willen u hartelijk danken voor de zorg die u ons in gebed en giften gegeven hebt.  
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 anbi) 

  St. Bevordering Evangelisatie te Houten:  
IBANnr.: NL35INGB0000943200 (wel anbi) 

St. Nehemia te Ommen:               IBANnr.: NL48INGB0003399200 (wel anbi) 
allen o.v.v. J.O. Roosegaarde Bisschop 

http://www.eas-lectuur.nl/
mailto:jojada1@hetnet.nl

