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OASE nieuws nr 3 - maart 2016

Agenda maart 2016

Vanaf zondag 21 februari sluiten wij aan bij het initiatief van de PKN
Oosterkerk en NGK en starten een serie preken in het kader van de
lijdenstijd. Thema: Wanneer Jezus langskomt...
In de prediking zal steeds een dorp of stad centraal staan, waar de Heer
Jezus met zijn leerlingen langskomt.
In dit blad geven enkele gasten hun weergave van de diverse preken.
Zondag 6 maart 10:00 uur
Viering Avondmaal
Spreker: John Karsten
Zangleiding: Charissa Meeuwenoord
Zondag 13 maart 10:00 uur
Spreker: Jan Smit
Zangleiding: Arie Theisens
Zondag 20 maart 10:00 uur
Spreker: Hans Cramer
Zangleiding: Daniël Bosveld
Vrijdag 25 Goede Vrijdag
Spreker: nnb
Zangleiding: nnb
Zondag 27 maart 10:00 uur
PASEN
Spreker: Bert Bosveld
Zangleiding: Arie Theisens

Overige samenkomsten
Dinsdag 1 maart 20:00 uur
Huiskringen
Donderdag 3 maart 20:00 uur
Leerhuis in Het Hoge Licht’
Dinsdag 8 maart 14:30 uur
Volvo kring
Dinsdag 8 maart 20.00 uur
Bijbelleeskring
Dinsdag 15 maart 20.00 uur
Huiskringen
Woensdag 16 maart 20.00 uur
Zang– en muziekoefenavond
Dinsdag 29 maart 20,00 uur
Gebedsuur

Wanneer Jezus langskomt ...
De deelnemende gemeenten volgen de
weg van Jezus langs verschillende plaatsen. Gemeenteleden worden uitgenodigd
eens bij een andere gemeente een dienst
bij te wonen.
Zondag 14 februari waren Edwin van
Rooijen en Menno van de Gronden uit de
Oosterkerk te gast bij de Nederlands Gereformeerde kerk in Zeist.
Edwin van Rooijen deed verslag.
Op deze zondag werd in de kerken de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse
vrouw bij de stad Sichar besproken. Ds.
Judith Cooiman-Bouma hield een zeer
inspirerende preek over hoe het kwaad
mensen isoleert, eenzaam maakt met hun
zonde en waarom het daarom van belang
is elkaars zonde te belijden, om de eenzaamheid te doorbreken.
De NGK in Zeist is relatief kleine, maar
zeer betrokken gemeente waarmee we ons
verbonden voelen. Na afloop was er goede gelegenheid om elkaar te leren kennen
bij de koffie. Het was een goede ochtend!
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Ze houden hun dienst in het gebouw van
het Zeister mannenkoor aan de Torenlaan.
“Dat is achter de basisschool de Hoeksteen
en die weet je wel”, zei Annemarie. En zo
was het.
Het was bijzonder om eens een dienst in
een evangeliegemeente mee te maken. Het
was vandaag een kleine groep, ik denk 30
personen – door de vakantie was het wel
rustiger dan anders werd me gezegd.
De dienst was heel informeel – dat sprak
me aan. Bijzonder voor mij was dat we veel
zongen en allemaal aanbiddingsliederen.
In het gebed deden ook gemeenteleden
mee, spontaan vanuit de zaal. Ook was er
veel aandacht voor zendingsprojecten.
De preek werd verzorgd door pastoraal
teamlid Marianne Loggers. Ze besprak
haar visie op het belang van Nazareth;
door te beschrijven hoe Jezus daar geleefd
en geleerd moet hebben en leraar is geworden. Ze gaf ons drie punten mee over

wat Nazareth ons leert:
1. Dat Jezus uit Nazareth ook bij jou
langs komt en door jou een stukje
wereldgeschiedenis laat schrijven.
2. Dat het belangrijk is dat je in Gods
Op zondag 21 februari was Bart Wessewoord onderwezen wordt.
link uit de Oosterkerk te gast in de Oase.
3.
Dat God zich heeft gemanifesDiezelfde dag stuurde hij zijn verslagje.
teerd in Jezus en dat nog steeds
doet.
Vanochtend heb ik de evangeliegemeente
Oase bezocht n.a.v. de oproep van Marten Bij aanvang van de preek legde Mariom in het kader van het ‘When love comes anne het ‘Als Jezus naar Zeist komt’
to town’ project waaraan 3 gemeenten
idee uit en vroeg mij
meedoen, elkaar ook te ontmoeten. Ik ben om voor de groep de groet vanuit de
nieuwsgierig en had dus wel zin om naar
Oosterkerk over te brengen.
de Oase te gaan.
Zo gezegd zo gedaan!

Op zondag 21 februari waren Dick
en Manda Sytrijbos uit de NGK te
gast in de Oosterkerk. Zij schrijven:
‘Door elkaars kerkdiensten te bezoeken en daarover een verslagje te
schrijven in de kerkbladen wordt de
onderlinge verbondenheid benadrukt.
Zondag, 21 februari waren wij te
gast bij de Oosterkerk aan de
Woudenbergseweg.
Ds. W.J.W.Scheltens uit Lunteren
ging voor. De Bijbellezing was uit
Matteüs 8:5-17.
Het bezoek van Jezus aan het
plaatsje Kafarnaüm en het verzoek
van de centurio.
Het thema van de preek was: “veel
liefs uit Kafarnaüm”. Op inspirerende wijze ging Ds. Scheltens in op
de gebeurtenissen in dit hoofdstuk.
Deze maken duidelijk waarom Jezus nodig is. Verwezen werd daarbij
naar Jesaja 53. In het gelezen
Schriftgedeelte speelt vers 10 van
hoofdstuk 8 een centrale rol. Jezus
verwonderde zich over het grote
geloof van de centurio en diens rotsvaste vertrouwen dat het goed zou
komen. Aan het eind van de verkondiging speelde het orgel de liedbewerking “O, welk een macht
heeft Uwe liefde”.

OASE verjaardagen
Deze mensen verdienen een bloemetje!

maart
3
4
5
12
12
14
15
22
23
24
24
25
25
27

Marjon de Ruiter
Emma Nicolai
Marianne Loggers
Josien Beintema
Carla Schilleman
Letty Scheld
Aukje Smit
Sorange van Breukelen
Ronald Lucas
Geert Grooten
Peter Hendriks
Noam van Hemert
Herma den Otter
Patricia Lucas

april
3
5
5
6
12
15
19
26

Tonny Puijk
Mare Louisa
Mary van de Bosch
Corien Dekker
Inge Hoogenraad
Daniël van Hemert
Hans Cramer
Rina van der Laan
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Sabbat vieren???
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Moeten christenen de Sabbat op de Joodse wijze houden?
De Sabbat in het Oude testament
In de tien geboden vinden wij het gebod om de Sabbat te houden. De Sabbat is de zevende dag, onze zaterdag.
Het Hebreeuwse woord “sabbat” is
afgeleid van een werkwoord dat doorgaans de betekenis heeft “(qal. Jlk)
ophouden (met werken)…rusten”.
Het Hebreeuwse woord dat wij met
“week” vertalen is afgeleid van het
woord “zeven”, want er zijn 7 dagen
in een week.
De tekst luidt: Ex 20:1-11 NBV
1 Toen sprak God deze woorden:
2
‘Ik ben de HEER, uw God, die u
uit Egypte, uit de slavernij, heeft
bevrijd.
…….
8 Houd de sabbat in ere, het is een
heilige dag. 9 Zes dagen lang kunt u
werken en al uw arbeid verrichten, 10
maar de zevende dag is een rustdag,
die gewijd is aan de HEER, uw God;
dan mag u niet werken. Dat geldt voor
u, voor uw zonen en dochters, voor uw
slaven en slavinnen, voor uw vee, en
ook voor vreemdelingen die bij u in de
stad wonen. 11 Want in zes dagen
heeft de HEER de hemel en de aarde
gemaakt, en de zee met alles wat er
leeft, en op de zevende dag rustte hij.
Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard.
Israëlieten onderhielden de Sabbat
door daarop geen werk te doen.

Misjna en Talmud werken nauwkeurig
uit wat wel of niet werk is.
De Sabbat werd ingeleid door een
maaltijd. Die maaltijd vond plaats op
vrijdagavond nadat de zon was ondergegaan. Dan begon de Sabbat. Hij eindigde bij zonsondergang op zaterdagavond. De vrouw des huizes sprak een
dankgebed uit, als volgt: “Ik dank u,
God, Koning van de wereld, dat u
ons door uw geboden geheiligd hebt
en dat wij dit gebod mogen volbrengen: het opsteken van het Sjabbathlicht”.
Hierbij houdt zij haar handen om de
twee kaarsen. Als haar handen gezakt
zijn, mag zij nog een vrij gebed toevoegen. Het opsteken van een kaars
mag niet op de Sabbat zelf. Er werd
een glas wijn gedronken en kip gegeten.
Overdag lijkt, al reeds ten tijde van
Jezus, een bezoek aan de synagoge gewoon te zijn. Overigens zijn er dagelijks synagogediensten en spreekt het
Oude Testament hier helemaal niet
over.
De vraag
Moeten heiden-christenen de Sabbat
op de Joodse wijze onderhouden,
d.w.z. door op de zevende dag niet te
werken, door op die dag de christelijke
samenkomst (eventueel met avondmaal) te houden, en met een maaltijd

op vrijdagavond waarin gedankt wordt
voor de geboden aan Israël gegeven?
In wat volgt zal ik argumenteren dat
christenen dit niet moeten doen.
Ook zal ik trachten aan te tonen dat er
wel een principe in de Sabbat is welke
in overeenstemming is met Gods goede natuur en die een gave is aan de
mensen.
Redenen waarom christenen niet de
Sabbat op de Joodse wijze moeten
onderhouden.
1. Christenen zijn geen Joden. Besnijdenis, Sabbat en kasjroet
(=spijs-wetten] zijn identiteitskenmerken van Joden.
2. De Sabbat is aan Israel alleen gegeven. Ex 20:1.
3. Het rabbijnse jodendom zelf verlangt van heidenen dat zij de 7 geboden die aan Noach gegeven zijn,
zullen houden. De Sabbat hoort
daar niet bij.
4. In het NT vinden wij wel een herhaling van alle andere 9 van de 10
geboden, maar niet van het sabbatsgebod.
5. Jezus zelf in woord en voorbeeld.
Hij genas op Sabbat.
6. Het NT wijst besnijdenis voor heidenchristenen uitdrukkelijk af. Besnijdenis is de eerste en noodzakelijke stap om toe te treden tot het
joodse volk en daarmee de verplichting om alle wetten na te
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leven op zich te nemen. Geen
besnijdenis, geen Sabbat. Zie
ook Handelingen 15, waar besloten
werd dat heidenchristenen zich niet
aan de Joodse wetten moesten houden. Daar is ook geen opdracht tot
sabbatviering door heidenchristenen te vinden.
7. Het NT verbiedt heidenchristenen
om Joodse feesten, nieuwe manen
en sabbatten te onderhouden, Kol.
2:16, 17. 16 Laat niemand u iets
voorschrijven op het gebied van
eten en drinken of het vieren van
feestdagen, nieuwemaan en sabbat. 17 Dit alles is slechts een
schaduw van wat komt -de werkelijkheid is Christus.
Gal. 4: 10, 11. 10 U houdt u werkelijk aan vaste feestdagen, maanden, seizoenen en jaren? 11 Ik
vrees dat al mijn inspanningen
voor u volkomen zinloos zijn geweest.
8. Jezus is niet op de Sabbat (7e dag)
opgestaan, maar op de eerste dag
(zondag). De evangeliën zijn daar
gelijkluidend in. Mat. 28:1 Na de
sabbat, toen de ochtend van de
eerste dag van de week gloorde,
kwam Maria uit Magdala met de
andere Maria naar het graf kijken.
Zo ook Luk. 24: 1, 2, Johannes
20: 1.
9. De ‘dag des Heren’ (Openbaring
1:10 NBG) , NBV zegt 10 Op de
dag van de Heer raakte ik in vervoering.

……………...

9. De dag van de Heer is de eerste dag
van de week , ook wel genoemd
achtste dag, de dag van de opstanding van Jezus, en onze zondag
[ Bijbel in gewone taal vertaalt hier
correct met “op een zondag, de dag
van de Heer”]. Het woord dat vertaald is met “des Heren” wordt buiten de bijbel gebruikt voor wat de
Romeinse keizer als heer toebehoort, b.v de keizerlijke munt. Nergens wordt de uitdrukking gebruikt
voor de sabbat, de zevende dag van
de week. Als weekdag slaat het
steeds op “onze” zondag. In normaal Grieks is het ook de naam van
de eerste dag van de week.
10. Keizer Constantijn heeft Zondag
een vrije dag gemaakt, maar hij
heeft niet zelf de dag gekozen. Dat
had de kerk al lang gedaan. Zijn
edict werd uitgegeven op maart 7,
321 en is te vinden in de Codex Justinianus, III, xii.3 en is later opgenomen in de Codex Juris Civilus ii.
127. Voorgeschreven is geen werk
(rust) voor rechters, stadslui en
handwerkslui. Plattelanders mogen
wel landbouwwerk doen. Een aanvulling van 7 juli 321 (Codex
Theoldosius II. Viii.1) staat echter
toe vrijlatingen van slaven. In 368
kwam er een verbod op civiele
rechtszaken tegen Christenen op
zondag. In 386 is dit nog herhaald
(Codex Theodosius VIII 8.3). Vermeldenswaardig is dat de Romeinse
keizers ook per wet niet toestonden
dat Joden op Sabbat (zaterdag)

7

voor civiele zaken voor rechters
werden gedaagd.
Wat is wel geldig van het Sabbatsgebod voor christenen?
Het Sabbatsgebod, 6 dagen werken en
1 dag niet, is een uitdrukking van
Gods genadevolle wezen.
Het leert ons:
1. Dat wij als werkgevers onze werknemers niet 7 dagen non-stop mogen laten werken. Er moet een ritme van werk en niet werk zijn. Dit
is overigens in het westen geregeld
met de 5 daagse werkweek.
2. Het leert ons ook grenzen te accepteren en zelf niet 7 dagen te werken.
3. Het is niet gek dat als er een 6
daagse werkweek is, de zondag
werkvrij wordt. Dit biedt ook gelegenheid tot kerkbezoek op de dag
van Jezus’ opstanding. Inmiddels
hebben wij een 5 daagse werkweek, met zaterdag voor het gezin
of klusjes, of boodschappen, en
zondag deels voor de gemeente.
Mensen in de zorg zullen wel
(soms) zondagdiensten hebben.
Recente ontwikkelingen waarbij de
zondag soms/vaak als een gewone
werkdag geldt vereisen nadere studie.
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Op 8 februari stuurde Caroline van
Polen een mailtje over de sterk afnemende gezondheid van haar vader,
broeder Ap van Polen.
Dat mailtje eindigde met: ‘Intussen is
mijn vader vanmorgen om 5.20 uur
overleden. De avond ervoor kwam
het kerkkoortje met orgeltje nog in
zijn kamer zingen. Het lied van “de
poort zal wijd openstaan”.
Zijn lichaam reageerde nog even en
dat was heel mooi. Hij is rustig heengegaan en stak de laatste dagen zijn
hand regelmatig naar boven. Hij was
er klaar voor.’
Apollonius van Polen
geboren 30 april 1923
overleden 8 februari 2016 te Dieren

John Karsten
Tekst op de rouwkaart: ‘ Maar door de
genade Gods ben ik wat ik ben en Zijn
genade aan mij is niet vergeefs
geweest’ (1 Cor. 15: 10a NBG51).

Ridder in de orde van Oranje
Nassau, oud-voorganger van de
Pinkstergemeenten Eliezer in Den
Haag en Samuel in Utrecht en heeft
veel betekend voor het landelijk werk
(Broederschap van Pinkstergemeenten/ VPE).
De begrafenis vond plaats op 12 februari
2016 te Dieren.
Op verzoek van Ap van Polen en zijn
dochter Caroline heeft Connie Karsten
de prediking verzorgd, die gebaseerd was
op de gtekst van de rouwkaart.

Handen uit de mouwen voor Prabha
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schulden. Ze huurde slechts een
kleine kamer, waar ze kookte,
waste en sliep. We zien haar nog
koken in de deuropening van haar
kamer.
Tijdens de kerstdagen hadden we om
haar te helpen, te troosten en te steunen verwend met een voedselpakket
en kleding voor haar en de kinderen.
Ze zagen er prachtig uit en keken uit
naar de komst van Prem.

Afgelopen weken hebben we een actie
gehouden voor Prabha Giri. Zij moet
op korte termijn een belangrijke en
levensreddende operatie ondergaan.

Prabha kwam als vrouw van 23 jaar
bij ons (Jan en Aukje) werken, 6 dagen per week. Hierdoor was zij in
staat haar huishuur te betalen, schulden af te betalen en eten voor het geWat er aan vooraf ging
zinnetje kon kopen.
Daar zit je dan,
net 40 jaren oud. positie volledig op z’n kop.
Vol hoop om je
Ze was op haar 17de
kinderen Pawan
getrouwd met Prem, die in het leger
en Prapthi volvan de koning diende. Kort na hun
wassen te zien
huwelijk werden ze beiden christen en
worden. Vol ledat zette hun leven en sociale positie
venslust om met
volledig op z’n kop.
Prem oud te wor- In die tijd was Nepal nog een Hindoeden. Vol inspiratie om leiding te geven koninkrijk. Prabha’s ouders waren
aan de vrouwengroep, jeugdgroep en
Hindoes en hadden hun kinderen diede zojuist gevormde christelijke partij. zelfde religie meegegeven. Zij wilden
Maar in je lichaam woekeren tumoren dan ook niets met dat christelijk geen verklevingen die je schrik aanjaloof te maken hebben en dus ook niet
gen. Je leven staat op het spel en er is
meer met hun dochter Prabha. Prem
geen geld om de noodzakelijke opera- was al wees en verloor nu dus ook nog
tie te betalen. Hoezo vol hoop, levens- zijn schoonouders. Plotseling stonden
lust en inspiratie?
Prem en Prabha er als gezin met 2 heel
kleine kinderen helemaal alleen voor.
Prabha’s moeder en jongere zus zijn
Dat was slechts het begin.
aan hetzelfde ziektebeeld overleden.
De kosten van de operatie moeten
Standhouden in pesterijen
vooraf voldaan worden en een ziekte- Tot overmaat van ramp werd Prabha
kostenverzekering o.i.d. bestaat niet in regelmatig door haar huisbaas gepest.
Nepal. De enige keus die Prabha en
Ze probeerde de pesterijen te negeren.
haar man Prem hebben is een lening af Maar de moeilijkste situatie was die
te sluiten, maar daar komen ze in Nevan Prem. Hij mocht een maar paar
pal heel moeilijk weer van af. En dan
keer per jaar een weekend naar huis,
is daar ook nog de aardbevingsschade
aan hun eenvoudige huis.

De kerstdagen gingen echter voorbij
zonder Prem, die onverwachts de kazerne niet uit mocht. Prabha verdroeg
de vernedering en hield het verdriet
stil. Maar in ons hart huilden wij met
haar mee.
maar werd vaak bij de poort tegen gehouden, als straf omdat enkele medesoldaten ook christen waren geworden
(door het getuigenis van Prem). Enerzijds probeerden zijn meerderen hem
op deze manier boos te maken en zo
een reden te hebben om hem kwaad te
doen. Prem heeft hun die reden nooit
gegeven. Anderzijds werd Prem zeer
gewaardeerd in zijn werk, omdat hij
betrouwbaar was. Zijn ja was ja en
zijn nee was nee.
Maar Prabha wachtte dan wel tevergeefs op haar man en zijn salaris (wat
heel laag was), en de kinderen zagen
vergeefs uit naar hun vader. Prabha
kreeg dus ook geen geld! Zo zat ze al
heel snel tot over haar oren in de

Er moest iets gebeuren om hen te beschermen en te helpen.
Toen het arbeidscontract van Prem bij
het leger afliep heeft hij dat niet verlengd. Kort daarna werd de koninklijke familie vermoord. Was Prem niet
weggegaan, dan had hij het leger op
dat moment nog moeilijk kunnen verlaten.
Hij had al een lening geregeld om een
tweedehands auto te kopen en zo een
taxibedrijf te starten. Enkele jaren later verkocht hij de auto en startte een
motorreparatiebedrijfje. Zijn zaakje
liep heel erg goed en zo volgde enkele jaren daarna een tweedehands motorbedrijf, dat de naam van zoon Pawan draagt.
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Prem had het zo goed voor elkaar,
maar de Indiase blokkade van eind
2015 tot heden heeft de economie bijna 20 jaar achteruit gezet. En dat na de
aardbevingen, waarbij ook het huisje
van Prem en Prabha veel schade heeft
opgelopen.

De kinderen Pawan en Prapthi
doen het ook heel goed, ze studeren allebei. Pawan studeert economie en Prapthi rechten. Die studies
kosten Prem en Prabha alles. En toch
helpen ze nog steeds andere mensen
die het minder hebben.

Met een aantal mensen hadden we in
2002 een ander huisje voor hen kunnen organiseren. Ze waren er na hun
verblijf in de eenkamerwoning, waar
ze afhankelijk waren van de verhuurder met zijn pesterijen, zo gelukkig
mee. Een eigen huisje!
Het huisje heeft nu grote scheuren,
waar het vocht doorheen komt. Grote
stukken muren zijn nat.
Ook de inkomsten zijn de afgelopen
maanden drastisch gedaald door de
economische blokkade. Dat betekende
ook aanzienlijk minder omzet in zijn
motorzaak en dus veel minder inkomsten.

Daarnaast bezoekt Prem de zusterkerkjes en spreekt er. Prabha leidt een
vrouwengroep en is hoofdleidster van
de jeugdgroep. Ook is ze actief lid
van de christenpartij die nog maar
sedert kort bestaat. Wat vooruitstrevend!

In de jaren dat we er woonden en ook
in de jaren erna hebben Prem en
Prabha zich ontwikkeld tot stabiele
christenen, die in hun grote gemeente
(800 leden, velen van hen zijn straatarm) heel actief zijn. Ook hebben we
in veel opzichten als een soort pleegvader en moeder een voorbeeld voor
ze mogen zijn. Zo heeft Aukje mee
mogen werken aan verzoening tussen
Prabha en haar familie.

Dat is hun situatie op dit moment. Om
die reden hebben we ook besloten om
een actie voor ze te houden, waaraan
op dit moment al velen gehoor hebben gegeven, 90% van het streefbedrag is al binnen voor de operatie.
Bedankt alle gulle gevers! Wat er
eventueel te veel is zal besteed worden aan het herstellen van hun huis,
van de overheid hoeven ze daarvoor
niets te verwachten.
Prabha wordt volgens de laatste berichten waarschijnlijk 2 maart geopereerd, voor die tijd moeten de kosten
voor de operatie voldaan zijn! Bid
ook voor haar en haar gezin.
Meer info op www.h4n.nl/nl/actie.
Jan Smit

Stefanus, een mens zoals jij

In de huiskring bij de familie Theisens
zal de verdediging van Stefanus besproken worden. Hieraan vooraf bespraken
we de persoon van Stefanus.
Interessant voor iedereen!
Je bent directeur van een sterk groeiend
bedrijf en je zoekt iemand om je team
uit te breiden. Of je wilt een goede
huishoudelijke hulp, die ook in jouw
zaakjes kan vervangen.
Naar welke kwaliteiten zou je kijken?
Leeftijd? Opleiding? Ervaring? Uitstraling? Exclusiviteit? Creatief?
Aanvullende de kwaliteiten?

We lezen Handelingen 6
1. Vraag: Wat is je eerste indruk van
de mens Stefanus?
Typeer je indruk over Stefanus in
één woord.
2. Vraag: Zou je Stefanus in je team
hebben gekozen?
Waarom niet/waarom wel?
3. Vraag: Klopt je indruk met wat er
over Stefanus gezegd wordt?
Uit de voltallige groep van leer
lingen wordt hij gekozen om ‘de
tafels te bedienen.
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Wat leren we over Stefanus
• wijs man H6:3
• staat goed bekend H6:3
• vervuld van de heilige Geest H6:3
• diepgelovig H6:5
• teamlid H6:6
• ondergeschikte H6:6
• nam zijn aanstelling serieus; hij
verrichte wonderen en tekenen
onder het volk, H6:8
• zijn wijsheid kon niet worden
weerlegd H6:10
• de heilige Geest in hem was
sterker dan zijn tegenstanders
H6:10
• verbleekte niet bij valse beschuldigingen H6:15
4. Vraag: Hoe ervaar je het feit dat
Stefanus ‘de tafel’ moest bedienen
en zich blijkbaar (ook) met andere
zaken bezig houdt?
5. Vraag: Hoe vertaal je de roeping,
gaven, talenten van Stefanus naar je
eigen leven en naar dat van de gemeente?
Een gemeentelid dat aangesteld is om
stoelendienst, audiodienst of koffiedienst te doen - dat is net zoiets als ‘de
tafels bedienen’- , kan dus ook een
man als Stefanus zijn of worden!
Marianne Loggers

Bangladesh
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Gelukkig raakten ze het kleine meisje
en haar moeder niet aan.
Na ongeveer twee uur kwam de politie om hen te beschermen. De huisbaas kwam ook, Hij wilde geen problemen en zette de familie direct op
straat. Zij wonen nu in een flat dicht
bij die kerk in het noorden van de
stad. De flat heeft bewaking waardoor
Beste broeders en zusters,
ze zich iets veiliger voelen. Toch vertelde de broeder dat zij nog steeds in
Zo af en toe spreekt Freek in een kerk angst leven.
in het noorden van de stad. Na een
dienst begin februari vroegen drie Het kleine meisje is getraumatiseerd,
broeders of ze een eindje mee moch- omdat zij zag hoe haar vader werd
ten rijden richting het centrum. Onder- geslagen en geschopt.
weg vertelde een van de broeders het
volgende.
Vorige maand schreven wij over een
voorganger die gevangen werd genoJaren geleden kwam hij tot geloof
men omdat hij aan het evangeliseren
vanuit de hier heersende meerderwas. Hij is weer (op borgtocht) vrij.
heidsgodsdienst. Hij trouwde met ieDe rechter zei dat hij wachtte met de
mand die ook vanuit die religie tot be- borgtocht uitspraak, totdat hij de folkering kwam. Samen hebben ze nu
ders gelezen had die de voorganger
een dochtertje van een jaar of vijf. Af- aan het uitdelen was. Geweldig. Op
gelopen november waren er tegen de
deze manier werd de rechter ook getien bezoekers in zijn huis om te bidconfronteerd met het Evangelie. Via
den en om te praten over het bereiken onze Engelse kerk hebben wij een
van de mensen hier die de Heer niet
bediening in de gevangenissen. Door
kennen.
de contacten daar konden wij er voor
Rond 11 uur werd plotseling hun huis zorgen dat die voorganger goed werd
overvallen door een grote groep man- behandeld en een prive cel kreeg.
nen. Alles wat zij hadden werd kapot
God is goed.
geslagen. Alle literatuur die zij hadden
werd vernietigd. De mannen werden
geslagen en geschopt.

De huisbaas van wie wij de flat huren
voor de gemeente in Kalachandpur liet
ons weten dat hij de flat nodig had. Hij
stelde voor om op het dak een afdak
van golfplaten te maken. Daar konden
we dan de kerkdienst houden.
Tegelijkertijd kwamen we in contact
met een wat ouder Koreaans echtpaar.
Deze mensen zijn lang in Bangladesh
geweest, maar gaan nu terug naar
Korea. Het gaat niet zo goed met hun
gezondheid. Zij hebben al heel wat
jaren een klein schooltje in
Kalachandpur. Dit schooltje willen ze
ook gebruiken voor kerkdiensten.

Zij boden ons aan om het lokaal
te gebruiken.
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Wij gaan daar natuurlijk met veel
dankbaarheid op in. Het is gratis, maar
er is geen ruimte voor de kinderen.
We gaan nu proberen een kamer of
een kleine flat in de buurt te huren.
We kunnen dit gebruiken voor Bijbelstudies en opvang van studenten die
een onderkomen nodig hebben.
Zo ervaren we ook weer de hand
van God in ons werk.
Heel veel dank voor de giften en gebeden.
Freek en Mina

Volvo-kring

Samen op weg
U bent nog niet bij een VOLVO- bijeenkomst geweest? Maar u bent wel
ouder dan 55? U vindt het fijn om met
leeftijdgenoten samen te komen? Dan
bent u van harte welkom.
De eerstvolgende bijeenkomst zal zijn
op dinsdag 8 maart 2016.
Uiteraard staan thee en koffie vanaf
14.15 uur klaar! Het adres waar we
gastvrijheid genieten is bij Jaap en
Wil Bakker, Burg. Patijnlaan 70 in

In principe staan de bijeenkomsten
gepland voor elke tweede dinsdag
van de maand.
Er is een (vrijwillig) spaarpotje voor
projecten in Nepal .
Voor meer info: Jan & Aukje Smit
T:. 225 2015 en
Jaap en Wil Bakker
T: 695 8925.

Colofon De Oase
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Plaats samenkomst: Torenlaan 38 te Zeist
Gemeentebestuur
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Pastoraal Team
John en Connie Karsten, T: 030 - 69 59 485
Marianne Loggers, T: 0343 - 761 099
Marianne Theisens, T: 06 1852 1092
Rekeningnummer
Wilt u het werk van De Oase steunen dan kan dat via rekening:
NL33INGB0003880202 t.n.v. (penn.mr.) Evangeliegemeente Oase
Zeist. Giften voor zending/zendingsdoelen kunnen ook via bovenvermelde rekening gedaan worden; giften zijn belastingaftrekbaar.
De Oase onderhoudt contacten met:
Freek en Mina van der Spek (Bangladesh);
Michael en Hanneke Awimbilla (Ghana);
Jan en Aukje Smit (Nederland-Nepal);
Marianne Loggers (Nederland-Kenia);
Website: www.de-oase-zeist.nl
Webmaster: Joost Meeuwenoord
Kopij voor website en maandblad: Inleveren kopij uiterlijk elke
15de van de maand: mloggers@kabelfoon.nl.
Heb je foto’s van een samenkomst gemaakt, stuur deze dan met
toelichting direct naar Marianne Loggers!

Soms hoor je iemand zeggen: Loop naar de maan! Maar
hoe ver is dat eigenlijk? Enig idee? Het is zo’n 363.000 km. Dat
is nog eens wat anders dan met je auto naar de vakantiebestemming. Bovendien varieert die afstand, want de baan van
de maan is een ellips.
Maar nu de vraag: hoe ver is het naar de zon? Een bijdehand
antwoord is: één astronomische eenheid. Dat betekent 150 miljoen kilometer! Dat soort afstanden kun je je haast niet voorstellen. Dan pak je niet meer de auto, een vliegtuig is dan geschikter. Stel dat je dan duizend kilometer per uur vliegt, dan
moet je 17 jaar vliegen, voordat je bij de zon bent! Tegen die
tijd ben je al lang verbrand, dus het is niet aan te raden om te
gaan doen. Het geeft wel aan hoe groot onze God is. En hoe
strak onze ‘omgeving’ geregeld is, zodat wij op aarde kunnen
leven.

