Diensten september
Zondag 6 sept 10:00 uur
Start nieuw seizoen
met viering Avondmaal
Spreker: John Karsten
Zangleiding: Connie Karsten

OASE nieuws september 2015

Want God, de HEER, is een zon en schild.
Psalm 84:12

Zondag 25 okt 10:00 uur
Spreker: John Karsten
Zangleiding: nnb
Zondag 4 okt 10:00 uur
met viering Avondmaal
Spreker: Arno van Oeveren
Zangleiding: nnb

Zondag 13 sept 10:00 uur
Spreker: Connie Karsten
Zangleiding: nnb
12:00 uur ledenvergadering statuten
Zondag 20 sept 10:00 uur
Themadienst ‘We shall
overcome’ mmv jongeren
Spreker: Marianne Loggers
Zangleiding: verrassing
Zondag 27 sept 10:00 uur
Spreker: John van Eenennaam
Zangleiding: nnb
12:00 uur ledenvergadering statuten
Zondag 4 okt 10:00 uur
met viering Avondmaal
Spreker: René Houtman
Zangleiding: nnb
Zondag 11 okt 10:00 uur
Spreker: Marianne Loggers
Zangleiding: nnb
Zondag 18 okt 10:00 uur
Spreker: Connie Karsten
Zangleiding: nnb

Jubileumviering
30 jaar De Oase
Zondag 8 november 2015

OASE verjaardagen
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De rode data zijn van jongeren
en kinderen.
Verjaardagen SEPTEMBER
3 Marloes Bosveld
4 Patricia Vianen
5 Thea Birkenholz
9 Zuster Christien den Otter
13 Joost Meeuwenoord
14 Arie Theisens
30 Gerard Hoogenraad
30 Louise van Otichem
Verjaardagen OKTOBER
3 Stephan Demmendaal
4 Gerrit Polen
6 Boaz Hoogenraad
8 Noanna Meeuwenoord
16 Nienke Bosveld
26 Jeroen Boeschoten

Thema jubileum en seizoen 2015 - 2016
In het pastoraal team hebben we
gebrainstormd over het thema
voor het jubileum en voor het
nieuwe seizoen. En de vraag hoe
kunnen de huiskringen daarop
inspelen moet ook beantwoord
worden. We kwamen unaniem uit
op de zin uit het mission statement: met God voor mensen.
In het nieuwe seizoen zullen we
Gods heerlijke mensen uit de Bijbel bestuderen en een Bijbelboek
ter hand nemen.
Aansluitend tackelden we de
vraag: hoe moeten we dat gestalte geven voor de jubileumuitnodigingen en als kanseldoek. Al heel
snel waren we eruit en was het
werk meteen verdeeld: John en
Connie keurden het ontwerp
goed, Marianne Theisens ging
aan de slag met het kanseldoek
en Marianne Loggers met de uitnodiging en het jubileumboekje.
Een plaatje met mensen was snel
gevonden. De hoofdkleuren ook:
rood als beeld van hart (liefde) en
bloed (vergeving), geel voor licht
en ruimte. Maar hoe moet God
dan gestalte krijgen?
De Bijbel zelf lichtte een stukje
van de sluier op. Er staan heel
veel teksten in het Oude en Nieuwe Testament die aangeven dat
het licht van de zon door God
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geschapen is. Maar er zijn ook
veel teksten waarin God Zichzelf
en/of Zijn Zoon Jezus Christus
vergelijkt met de kracht van de
opgaande zon.
Psalm 84:12 “Want God, de
HEER, is een zon en schild.”
Openb.21:23 “De stad… over
haar schijnt Gods luister, en het
lam is haar licht.”
Openb. 22:5b “...want God, de
Heer, zal hun licht zijn.”
Een heel sterk bemoedigende
tekst komt uit de profetie van
Zacharias, de vader van Johannes de Doper.
Luc.1:78 “Dankzij de liefdevolle
barmhartigheid van onze God zal
het stralende licht uit de hemel
over ons opgaan en verschijnen
aan allen die leven in duisternis
en verkeren in de schaduw van
de dood, zodat we onze voeten
kunnen zetten op de weg van de
vrede.”
En zo kwamen we uit op het
beeld van de zon. Met de warmte
en het licht van God mogen we
elkaar ontmoeten en anderen uitnodigen zich aan te sluiten en
met ons mee op te trekken.

Oase lief en leed
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GEBOORTE

AFSCHEID

Het eerste kindje van Jonathan
en Rosanne Bakker is geboren:
Tieme Sem. Zo werden Jaap en
Wil Bakker op 20 juli dus verblijd met hun 11de kleinzoon en
Adri en Marjolijn van der Mast
met hun 1ste kleinzoon.

Volgens mij ben ik zeven jaar
aangesloten geweest bij de Oase.
En nu ga ik afscheid nemen. De
afgelopen drie jaar kwam ik niet
meer in de dienst, maar hoorde ik
er voor mijn gevoel nog wel bij.
Toen ik zeven jaar geleden bij jullie kwam, was het voor mij een
oase waar ik tot rust kwam mijn
verdriet en vreugde kon uiten en
God kon ervaren in mijn leven.

GOD IS GOED
Woensdag 24 juni geopereerd: er
zijn 4 omleidingen gemaakt.
Aders uit borst en been gebruikt.
Kundige chirurgen daar in Enschede. Al met al een zeer goed
verblijf daar. Enige kortdurende
maar pijnlijke complicaties op de
derde dag: longvliesflubberaties, vochtophoping en zoiets
meer.
Maandagmiddag per ambulance
al terug naar het Scheper in Emmen voor beter bereik van bezoekers en om de revalidatie op te
starten.
Sinds vanmiddag (1 juli) om
15.00 uur weer thuis. Alles precies in 8 dagen geregeld. Wie zei
daar dat God goed is...? Oh, ikzelf.

We wensen ieder mens een mooi
en gezegend seizoen toe.

Nu weer thuis. Met een koffer vol
goede adviezen, met do’s en
dont’s. Moe maar voldaan.

Marianne Loggers

Geert Grooten

Juist in die afgelopen zeven jaren
is er veel gebeurd, waaronder veel
verdrietige maar ook veel blijde
dingen. Inmiddels hebben mijn
man Bas en ik in de kerk van de
Nazarener in Amersfoort een hele
fijne gemeente gevonden. Ook
nog dicht bij ons huis. Want de
afstand tussen Leusden en Zeist
belemmerde mij, bijvoorbeeld in
het aansluiten bij een kring.
Ik ben blij voor de jaren die ik
met jullie mocht delen en voor
het plezier waarmee Emma nog
steeds bij jullie in de diensten
komt. Dus rest mij jullie allemaal
te bedanken voor de heerlijke tijd
en Gods zegen te wensen voor de
toekomst.
Marieke Kolenbrander–Kamp

Is er nog hoop voor Nepal?
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Zware slag voor de Chepang Jari
Tijdens de laatste aardbeving in
Nepal zijn meerdere kerken ernstig beschadigd geraakt. Onze
broeders en zusters hebben
dringend hulp nodig. En zeker
niet alleen hulp die door de
maag gaat. Christenen in Nepal
kunnen niet zomaar even ergens een lokaal of huis huren
om samen te komen. Ze hebben
echt een eigen onderdak nodig.

Jaap Buisman

Dominee Grishma deelt zijn bezorgdheid met Hope for Nepal en
dus met ons.

“Wat de kerkgebouwen betreft
ben ik bezorgd. Twee van onze
zusterkerken hebben ernstige
schade opgelopen. De Forse
Church die vlak bij Beni Bazaar
in het Parwat-dsitrict ligt, wordt
momenteel gerepareerd. Ook
het gebouw van Patichoor
Church heeft een aantal scheuren opgelopen, maar die zijn
hanteerbaar en hebben geen
grote reparatie nodig.
Het kerkgebouw in Odare in het
Tanahun-district is ernstig beschadigd geraakt. Het gebouw
was nog net niet ingestort, maar
wel veel te gevaarlijk om nog te
gebruiken.

Ons bereikte het bericht dat
Jaap, de op een na jongste broer
van Margreet Buisman, plotseling was overleden. Opnieuw een
trieste slag in het toch al geplaagde gezin. Van de 12 kinderen zijn er nu nog 6 over.

Daarom hebben we het helemaal neergehaald. De gemeenteleden houden hun diensten
nu in een hut met een golfplaten en tentdoek dak. Zelf wonen ze in hutten met grasdaken.

Ja, ze hebben echt een nieuw
gebouw nodig, waarvoor we
plannen maken. Er komen in
deze gemeente rond de 200
mensen, kinderen daarbij inbegrepen. Daarom hebben ze ook
een groter gebouw nodig, zodat
ze daar minstens 5-10 jaar
kunnen blijven.
De geschatte bouwkosten liggen rond de 1 miljoen Nepalese
roepies (ca €9.000,00).”

De meeste gemeenteleden zijn
‘Chepang Jati’. Ze behoren tot
een Tibetaans-Birmaanse bevolkingsgroep van ca. 52.000 mensen, die op de hellingen van het
Mahabharatgebergte van Centraal Nepal wonen. Dat is 55 km
ten noorden van Pokhara. Zij
spreken dan ook hun eigen taal
en kunnen niet zomaar samengevoegd worden met Nepalees sprekende christenen.
Meer info over Nepal is te vinden
op de website.

* Driebergen 27 februari 1960
Driebergen, 16 augustus 2015

Jaap is begraven op zaterdag 22
augustus 2015 te Driebergen.
Maar een troost is het gedicht
dat op Jaap’s bureau gevonden
werd. Een gedicht met een hunkering naar vrede met en tussen
alle mensen. Dat gedicht sierde
de rouwkaart en -advertentie.
Mijn liefste wens

Giften voor dit bouwproject zijn
welkom op de rekening van Hope
for Nepal.
U kunt ook de rekening van de
Oase daarvoor gebruiken. Beide
zijn ANBI-geregistreerd.
Jan Smit

Opnieuw geloven in de mens
Niet altijd wijzen op z’n falen
Maar duizend maal herhalen
Dat hij een deel is van God’s
plan
Daar wordt de wereld mooier
van.

We bidden de familie en vooral
onze Margreet God’s troost toe.

Weer terug in Ghana
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Vaak kwam de vraag: “Wat gaan
jullie doen nu de Bijbel af is?”

Lieve vrienden en familie,
Wat is ons verlof vlug gegaan. Op
22 mei arriveerde Michael op
Schiphol met de enige Kusaal
Bijbel. Totdat 20000 Bijbels gedrukt zijn in Korea en verscheept
naar Ghana, zal Michael de enige
zijn die een Kusaal Bijbel heeft.
We hebben die Bijbel aan velen
kunnen laten zien. Zo’n 17 keer
spraken we ergens en zo’n 40
keer gingen we op bezoek of kregen wij bezoek. We willen iedereen die we ontmoet hebben hartelijk bedanken. Elk bezoek en
elke ontmoeting heeft ons met
vreugde gevuld. Soms kregen we
een gift mee voor ons zelf of voor
het werk wat we mogen doen.
Die prachtige Bijbel is door al dat
meeleven het werk van ons allen
samen. Niet alleen de vertalers
gaven hun bijdrage ook al was
het hun dagelijkse werk. Maar
ieder die bad, gaf of meeleefde
heeft een aandeel gehad.

Ons grote verlangen is dat de Bijbel bij de Kusasi komt, gelezen
en gehoord wordt en dat het levens en gemeenschappen zal veranderen. Slechts een minderheid
kan Kusaal lezen, maar iedereen
kan horen. Spreken en horen is
voor de Kusasi veel belangrijker
dan lezen en schrijven. Michaels
plan is om die Bijbel in audio om
te zetten, zodat die op een geheugenkaartje in een mobieltje past.
Er is een Plan A waarin we het
professioneel willen aanpakken.
Daar is wel €30.000 voor nodig.

Wycliffe Bijbelvertalers Nederland
wil daar wel fondsen voor werven.
Plan B is: direct aan de slag
gaan. Michael is zelfs al begonnen. Hij heeft het boek Nehemia
al opgenomen. Hij leest zelf en
neemt dat via een mooie recorder
op. Intussen hebben we geld gekregen om nog drie van die recorders te kopen, zodat drie andere
vertalers ook zelfstandig aan de
slag kunnen gaan.
Ik, Hanneke, ga weer door met
boekjes maken voor het lees– en
schrijfonderwijs voor de talen die
de doelgroep vormen van Wycliffe
Ghana. En natuurlijk voor ons
gezin zorgen.
Op 18 augustus vlogen we ‘s ochtends om 08:00 uur terug naar
Ghana.
Nogmaals onze grote dank voor
deze geweldige tijd in Nederland,
Michael en Hanneke Awimbilla

Op zondag 23 augustus 2015 om
09:06 uur mailt Hanneke:
Lieve mensen,
We willen jullie even laten weten
dat we een goede reis hadden en
weer veilig thuis zijn in Tamale,
Ghana.

Meer zendingsnieuws
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De agenda van Wim Odendaal
Wim is, ondanks zijn leeftijd, nog
altijd reizend apostel., die kerkleiders met onderwijs ondersteunt en met raad en daad de
helpende hand biedt. Voor hem
en het Evangelie heeft de wereld
geen grenzen. Dat is dan ook
zichtbaar in zijn agenda.
21 aug - 6 okt
16 okt - 2 nov
3 nov - 8 nov
9 nov - 30 nov

Ghana
Amerika
Aruba
Suriname

God brengt mensen op onze weg

Beste broeders en zusters,
Schoorvoetend kwamen ze naar
me toe. Het was na de dienst in
de hotelkerk. Twee meisjes van
veertien jaar. De moeder volgde
en voerde het woord. Haar dochters wilden gedoopt worden. Het
was een tweeling. Ze waren niet
moeilijk om uit elkaar te halen,
maar dat was misschien omdat
ze hun haar op een andere manier hadden opgemaakt.
Voor dopelingen hebben wij een
Bijbelstudie klaar liggen en een
formulier dat ingevuld moet worden. Toen ze dat hadden gingen
we met elkaar aan een tafel zitten
om over dopen te praten. Mijn
eerste vraag is altijd “Wanneer
ben je christen geworden?” Ze
keken me niet aan en een van de
meisjes fluisterde dat ze christen
werd als baby. Toen ik het aan
het andere meisje vroeg kreeg ik
een ja knik zonder dat ze me
aankeek. Allebei christen geworden net na de geboorte. Ja, daarom ben je ook een tweeling. Tijdens de dienst hadden we een
kleuter opgedragen. Ik
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herinnerde de dames er aan dat
ik toen gezegd had dat we baby's
en kleuters niet dopen omdat ze
nog geen uitdrukking kunnen
geven aan hun geloof. Als ik een
vraag stelde fluisterde het ene
meisje het antwoord en het andere meisje beaamde dat. Zal wel te
maken hebben met tweeling zijn.
Ik liet ze Johannes 1:12 zien en
vroeg of ze de Heer hadden
‘ontvangen’. Ze wisten niet waar
ik het over had. Al snel ontdekte
ik dat zij weinig of niets wisten
over wat er in de Bijbel staat. Ze
begrepen niet wat verlossing betekende. Ik vroeg of ze naar de
jeugddienst gingen. De moeder
legde behulpzaam uit dat ze daar
te verlegen voor waren.
Ik legde uit dat ze niet klaar waren voor de doop en stelde voor
om elkaar te ontmoeten. Voor die
meisjes is het weekend goed,
want dan zijn ze vrij. Dus ik stelde voor om elkaar de volgende
dag te ontmoeten in een koffie
restaurant waar ik wel vaker met
mensen praat. Tien uur stelde ik

God brengt mensen op onze weg
voor, maar ik vertelde ze dat zij dit
zelf moesten willen. Ik gaf ze mijn
telefoonnummer en mijn email
adres en zei dat ik alleen zou komen als zij mij belden of mailden.
Ik had daar al snel spijt van en
vermoedde dat ze dit niet zo zagen
zitten. Het hield me ’s nachts wakker. Misschien hadden ze het niet
goed begrepen en zouden gewoon
komen ook als ze geen contact opnamen? En ze namen geen contact op. Dus besloot ik toch maar
naar die koffie plaats te gaan en te
zien of ze zouden komen.
Toen ik er binnen liep waren ze er
niet, maar ik was vijf minuten te
vroeg. Dus ging ik naar de plaats
waar ze koffie verkochten en bestelde een latte. De mijnheer achter de balie keek mij aan en vroeg:
“Zou je voor me willen bidden?”
Ja, dat wilde ik wel. Ik kende die
jongeman niet. Wat was het probleem? Hij voelde zich niet goed
en zijn gezin in het dorp voelde
zich ook niet goed. Waar is dat
dorp dan? Het bleek naast het
dorp te liggen waar Mina’s familie
woont. Waarschijnlijk kende die
jongeman mij dus wel. Toen ik
mijn koffie kreeg ging ik aan een
tafeltje zitten vanwaar ik de ingang in de gaten kon houden. Ik
verwachtte eigenlijk nog steeds
dat die jonge dames zouden komen. Dat deden ze niet.
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Maar plotseling schoof die jongeman aan de balie bij mij aan tafel
aan. Hij stortte zijn hart uit en
we hebben samen gebeden.
Ik voelde me nog steeds vervelend over een gemiste kans met
die jonge dames en bad de hele
week dat God ze naar de dienst
zou leiden.
Ze waren er! We maakten een
vaste afspraak voor de volgende
morgen. We hadden daar een geweldig gesprek.
Helaas vertrokken de meisjes uit
Bangladesh voordat we ze konden dopen. We bidden dat God ze
dicht bij Hem zal houden.
God brengt mensen op jullie en
onze weg. Er zijn er zoveel die de
Heer nodig hebben.
Heel veel dank voor de giften die
wij weer voor het gebouw ontvingen.
Hartelijke groet,
Freek en Mina

Colofon De Oase
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Evangeliegemeente De Oase Zeist
Postadres maandblad: Vogelweide 107, 3941 NG DOORN
Adres samenkomsten: Torenlaan 38 te Zeist

Evangeliegemeente De Oase Zeist
Oprichtingsdatum: 4 oktober 1985
Rechtsvorm: kerkgenootschap
Ingeschreven in Kamer van Koophandel dd 29 juni 2015
KvK nummer 63615541
RSIN 818564970
Plaats samenkomst: Torenlaan Theater, Torenlaan 38 te Zeist
Gemeentebestuur
John Karsten (voorganger), voorzitter; Henk Nicolai, penningmeester; Letty Scheld, secretaris; Daniel van Hemert, lid; Jan Smit, lid.
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; graag met vermelding doel.
Giften via deze rekening 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);
Wim en Sonja Odendaal (Aruba en Baltimore-VS, Ghana)
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 dienst of bijzondere samenkomst gemaakt,
stuur deze dan met toelichting direct naar Marianne Loggers!

Foutje… bedankt!
Het naaiwerk zat tegen. Ik wist niet hoe ik een bepaald onderdeel moest naaien. Dat had ik nog nooit gedaan en dus ook
niet geleerd. Vriendinnen gevraagd, maar geen uitkomst. Via
een advertentie kwam ik een vakbekwame naaister op het
spoor. Een afspraak gemaakt. Ze spelde alle onderdelen voor
me en gaf instructie hoe ik moest naaien en knippen. Zo
gezegd, zo gedaan. De naaiklus spoedde naar de voltooiing.
Nog even de laatste loodjes… In plaats een voldaan gevoel,
ontstond er een dip. De vakbekwame naaister had het fout
gespeld en ik had het dus fout genaaid en verknipt.
In vertwijfeling aan de Heer gevraagd om me inzicht te geven.
Had ik dat nu maar gewoon eerder gedaan! Soms moet een
mens, zoals ik, gewoon leren door schade en schande heen.
Maar door het foutje van een professional heb ik veel geleerd
over mezelf en over het inzicht dat de Heer kan geven.
Voor de instructie van de professional moest ik betalen. Het
inzicht dat de Heer gaaf leverde me kennis op en een gaaf
stuk naaiwerk! En Hem hoefde ik alleen maar te bedenken!
Marianne Loggers

