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

Dinsdagmiddag 
Zetten  

 

Woensdagmorgen 
 Scherpenzeel 

 

Vrijdagmiddag 
Zelhem   

 

 

 

Gebedspunten 
 

Wilt u meebidden 
voor de volgende  
punten?        

 
* Dank dat het  

met de burn-out 
van Mattanja 

beter gaat. 
 
* Dank voor de 

fijne 
verkoopwagen 

waarmee ik 
mag werken. 

 
* Bid dat er in ons 

levensonderhoud 
voorzien wordt. 

 

* Bid voor de 
contacten met 
mijn collega’s op 
de markt in 
Zetten. 

 

 
 

Oproep 
 
* Ik ben  

beschikbaar  
om o.a. in uw  

gemeente het  
Woord van God  

door te geven.  
 

 

 
 
Jesaja 54:10  
“Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar de 
goedertierenheid zal van u niet wijken en mijn vredesverbond zal niet 
wankelen, zegt uw Ontfermer, de Here”. 
   
 
Geliefde broeder en zuster in de Heer, 
 
Na maanden van grote zorgen over onszelf en ons werk voor de Heer, doet 
het ons goed om door Hem bemoedigd te worden in onze omstandigheden 
en te worden bevestigd in onze opdracht. Deze heel moeilijke periode met 
daarnaast de onzekerheid of het marktwerk wel door kon gaan, heeft onze 
geestelijke en lichamelijke gezondheid flink aangetast. In het afgelopen 
anderhalve jaar merkten we pas in wat voor een kwetsbare situatie wij ons 
als werkers voor de Heer bevinden. Gelukkig had ik (Jules) op de markten 
wel enkele broeders en zusters met wie  ik van gedachten kon wisselen. 
Mattanja heeft deze contacten echter niet. Zij zit hele dagen achter haar 
computer thuis en spreekt vrijwel niemand. Voor haar was en is het extra 
zwaar. 
 
Dan is het zo bemoedigend om uit Gods Woord te mogen lezen dat alle 
aardse zekerheden om ons heen weliswaar verdwenen zijn (‘bergen en 
heuvelen’), maar dat de goedertierenheid van de Here God niet van ons 
zal wijken! De persoonlijke opdrachten van de Heer kunnen daardoor 
voortgang vinden en Hij zal Zijn werk door ons doen verder gaan 
(‘vredesverbond’). Dat zegt ons de Here God, onze Ontfermer, die 
gedurende al die maanden ons niet in de steek heeft gelaten, maar ons 
juist gedragen heeft. 
Er komen nog moeilijke maanden aan, o.a. op het gebied van de giften. 
Het is iedere week spannend of ik genoeg dieselbrandstof heb om naar de 
markt te komen. Uw gebed hebben we hard nodig! 
 
Jozua 1:9        
“Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet 
verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat”. 
 
Dit is de tekst die de Heer mij gaf toen ik in 1990 met dit werk begon. Nog 
steeds is dit de tekst die mij kracht geeft om - ondanks alle tegenstand - 
trouw mijn werk voor de Heer te kunnen blijven doen. 
      

Gesprek met een jonge collega 
Sinds een jaar of twee staat er dinsdag een bloemenhandelaar tegenover 
mij. Zijn zoon doet de verkoop. Als hij geen klanten heeft komt hij bij mij 
in de wagen staan wachten. Niet iedere keer spreken we elkaar, want wat 
heb je elkaar méér te vertellen dan het gebruikelijke babbeltje over te 
weinig klanten, het slechte of mooie weer en dergelijke. Je bent dan al 
gauw uitgepraat en om iedere keer weer over de Bijbel te beginnen werkt 
op den duur afstotend. Dus heb ik de tijd afgewacht tot het geschikte 
moment zich voordeed om een getuigend gesprek met hem te kunnen 
beginnen. 
Bij mijn verkoopwagen hing aan een van de hoekpalen de poster van ‘de 
brede en de smalle weg’. De jongeman in kwestie liep ernaar toe om hem 
beter te kunnen bekijken. Uit zijn houding kon ik opmaken dat de plaat 

 
 
 

 



hem interesseerde. Daarom begon ik hem uitleg te geven over de afbeeldingen op het tafereel: de 
brede weg waarop iedereen begint te lopen, en vervolgens de leuke en mindere leuke dingen die we 
tijdens ons leven op aarde tegenkomen. Hierna begon ik hem te verklaren wat de smalle weg ons wil 
zeggen: dat veel zaken die we op de brede weg doen, ook op de smalle weg kunnen en mogen 
verrichten. Maar het uitgangspunt van je wandel 
op de smalle weg is wel anders. Op de brede weg 
doe en besluit je namelijk alles zelf, terwijl je op 
de smalle weg eerst langs het kruis van de Heer 
gaat en Hij jou dan verder leidt. Je wandelt dus 
niet meer alleen, maar samen met de Heer. 
Tijdens je leven op aarde bepaal je samen met 
Hem of je iets wel of niet moet doen. Ook het 
einde van beide wegen is anders. Op de brede weg 
is je dood het begin van een eeuwig lijden.  Maar 
op de smalle weg is je dood daarentegen het begin 
van eeuwig leven in heerlijkheid! 
Zijn reactie op mijn uitleg was: “Dit is duidelijk. Ik 
begrijp jouw uitleg en weet wat ik moet doen.” 
Na een paar klanten geholpen te hebben, kwam hij 
weer bij mij in de wagen staan. Ik stelde hem de 
vraag wat hij nu zou gaan doen. Zijn antwoord              De ICHTUS vlag is van verre zichtbaar 
kwam erop neer zoals helaas zoveel mensen dat geven: afschuiven van zijn te nemen beslissing op 
niet-relevante zaken om maar ‘gerechtvaardigd’ uitstel te kunnen verkrijgen.               
Hij vertelde mij dat, hoewel zijn moeder van christelijke  huize is, zijn vader niets van het geloof wil 
weten. Daarom is hijzelf wat dit betreft vrijblijvend opgevoed – ‘zoek het zelf maar uit’ - en dus niet 
in het christelijk geloof.  
Deze jongeman heeft gebed nodig, opdat hij de liefde van de Heer mag gaan ervaren en zijn hart zich 
voor Hem mag openen. 
                                    

Warme zomerdag 
Op de eerste echte zomerse dag in Nederland stond ik op de markt in Zetten. Om twee redenen 
verwachtte ik een stille dag: het zou heet gaan worden en bovendien een leeg dorp wegens de 
vakantie en veel mensen die naar de Nijmeegse Vierdaagse zouden gaan kijken. Verschillende 
collega’s waren dus ook niet aanwezig. 
Iedere dinsdag gaan we aan het begin van de markt met elkaar koffiedrinken. Deze keer was dit 
groepje uitgedund tot twee personen: een oudere vrouw van rond de zeventig en ik. Zoals het altijd 
gaat, weten de collega’s met mij niet goed raad zolang er geen andere collega’s in de buurt zijn. Ze 
voelen zich dan ‘verplicht’ om met mij over het geloof te gaan praten of daar vragen over te stellen. 
Deze onzekere houding laat ik altijd maar voor wat het is. 
Mijn oudere collega is Rooms-katholiek opgevoed en heeft haar geloof ook haar kinderen bijgebracht. 
Zij is ervan overtuigd dat ze het goed gedaan heeft. Alleen was haar dochter met een moslim 
getrouwd, waarna ze haar geloof voor dat van hem inruilde. Na een paar jaar scheidde ze zich van 
hem, maar de islam bleef ze trouw. Iedere dag bidt ze op bepaalde tijden tot Allah en haar moeder 
heeft daar respect voor.  
Mijn collega beweert dat ieder geloof op hetzelfde neerkomt. Of je nu over Allah praat, over Boeddha 
of over God – in haar ogen gaat het allemaal om dezelfde persoon. Als je maar goed leeft en goed 
bent voor je medemens kom je er wel, is haar opvatting. 
Ik vond het moeilijk om daar zó op te reageren dat het niet zou overkomen alsof ze het bij het 
verkeerde eind had. Want dan zou ik haar afwijzen en het gesprek doodlopen. Bovendien had ik bij 
haar dan geen ingang meer voor een eventueel vervolggesprek. Daarom besloot ik als volgt te 
handelen: 
Allereerst bemoedigde ik haar met de zorg die zij aan andere mensen geeft. Het is immers onze 
opdracht om voor elkaar te zorgen waar het kan en voor zover dat in je vermogen ligt. Daarna 
probeerde ik haar in het kort de verschillen tussen de bestaande godsdiensten uit te leggen. 
Vervolgens wees ik haar op de liefde van God voor de mens - dus ook voor haar - door Zijn Zoon aan 
het kruis te laten sterven en op te wekken uit de dood.  Met nadruk heb ik gewezen op het woordje 
‘geloof’. Bij alle andere godsdiensten moet je je eigen behoudenis verdienen. Alleen bij de God van 
de Bijbel is deze al betaald en kost het je niets, behalve GELOOF. 



Desondanks gaf ze als reactie: “Ik blijf toch bij wat ik geloof, want alle godsdiensten komen op 
hetzelfde neer”. 
Ondanks de door mij eerder verwachte stilte op de markt heeft de Heer die middag met dit gesprek 
gezegend. En de zegen kwam ook gedurende de rest van de dag, want ik kreeg aanloop en had 
daarmee ook verkoop. Prijs de Heer voor Zijn bemoediging! 
 

EAS 
Mattanja:  
Met veel plezier ben ik nog steeds bezig om de website te verbeteren. Naast alle uitgebreide 
beschrijvingen heb ik nu een korte samenvatting gemaakt. Die zien de klanten als eerste wanneer ze 
door de lijst scrollen. Op die manier krijgen ze een indruk van de inhoud en wordt men gestimuleerd 
om het aangegeven artikel te bekijken. 
Het is op het internet altijd weer een hele zoektocht om voor nieuwe artikelen de juiste info te 
vinden. Meestal heb ik alleen een plaatje en de (Duitse) titel. Iedere keer sta ik weer versteld hoe de 
Heer mij naar de juiste pagina’s leidt, zodat ik een beschrijving kan maken. 

Een ander onderdeel waar ik druk mee bezig 
ben geweest is de vindbaarheid op Google. Ik 
wist hierover alleen dat je bepaalde 
sleutelwoorden moet invoeren. Maar waar en 
welke?  Al zoekende en proberende is deze 
monnikenklus ook grotendeels geklaard. Nu is 
de EAS voor de klant goed te vinden. 
Inmiddels heb ik ook geleerd hoe de 
homepage veranderd kan worden. Zo komt er 
binnenkort extra informatie voor de 
kalenders van 2017 op te staan. Voorafgaand 
aan de zomerperiode had ik al een koffer 
gemaakt met allerlei lectuur die men op 
vakantie mee kan nemen.   
Vanuit het magazijn van de EAS in 
Harderwijk bereikte mij het volgende 
bericht: “Vandaag is er een klant geweest die 

samen met twee jongeren naar Lesbos gaat om daar een maand lang voor de vluchtelingen een goed 
ontbijt te verzorgen. Deze man kwam met een lege koffer en ging met een volle weg. Wat ik het 
mooie vond js dat jij die koffer op de webshop hebt gezet en nu zien we dit vanmiddag werkelijkheid 
worden. Zie dat als een knipoogje van God als bemoediging voor alle arbeid die we met elkaar voor 
Hem mogen doen!” 
 
 
 
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 de volgende rekeningen: 
J.O. Roosegaarde Bisschop:                IBAN nr.: NL27ABNA0533805139 (geen ANBI) 
St. Bevordering Evangelisatie te Houten:  IBAN nr.: NL35INGB0000943200 (wel ANBI) 
St. Nehemia te Ommen:                    IBAN nr.: NL48INGB0003399200 (wel ANBI) 

alle o.v.v. J.O. Roosegaarde Bisschop 
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