Agenda samenkomsten december 2016
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december 2016
Zondag 4 december 10:00 uur
2de Advent
Viering Avondmaal
Spreker: Marianne Loggers
Zangleider: John Karsten
Zondag 11 december 10:00 uur
3de Advent
Spreker: Regien Smit
Zangleider: Patricia Lucas
Zondag 18 december 10:00 uur
4de Advent
Opdracht Yaïr van Hemert
Spreker: John Karsten
Zangleider: Connie Karsten
Zondag 25 december 10:00 uur
Kerstviering met kerstcollecte
Aansluitend aan de dienst wordt de
gezamenlijke lunch verzorgd door leden van de Volvo-kring
Spreker: John Karsten
Zangleider: Antoinette Wienke

Voor alle kringen geldt: wilt u afbellen
als u niet kunt komen! Dat is prettig
voor degene die voor de catering zorgt!
Dinsdag 6 december 20:00 uur
Huiskring o.l.v. Connie Karsten
Dinsdag 13 december 20:00 uur
Bijbelleeskring o.l.v. Connie Karsten
Donderdag 15 december
Volvo-kring ten huize van familie Bakker,
Burg.Patijnlaan 70, Zeist
Dinsdag 20 december 20:00 uur
Huiskring o.l.v. Connie Karsten
Woensdag 21 december 20:00 uur
Sing-in olv Simon en Antoinette Wienke
Dinsdag 27 december 20:00 uur
Gebedsavond o.l.v. Marianne Loggers
ten huize van familie Bakker,
Burg.Patijnlaan 70, Zeist

Zondag 1 januari 2017 zal de samenkomst om 11:00 uur zijn
met een korte zangdienst en een korte preek.

De vrucht van de Geest
is vrede

Dienstbaar zijn aan de
maatschappij...

Jullie leren haar vanzelf
beter kennen…

Studie door John
Karsten op pagina 3-4

Interview met onze
‘manusje-van-alles’
man, pagina 5-6

Door het oog van
Patricia, pagina 14

Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan,
zoals u hebt beloofd.
Want met eigen ogen heb ik de redding gezien
die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken:
een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen
En dat tot eer strekt van Israël uw volk.
Lucas 2:292:29-32

De vrucht van de Geest is vrede

3

Uit onszelf leven wij los van God. Wij
volgen onze eigen wensen. Dan zijn wij
als een batterij die los is van de oplader.
Bij vrede denken wij aan de afwezigheid
van oorlog. Nederland is vanaf 1945 niet
het toneel geweest van oorlogshandelingen.
Dat is iets om dankbaar voor te zijn, want
wij zien constant op het journaal dat er oorlogen zijn en geweld.

Wij missen ons doel, want wij zijn door
God geschapen voor omgang met God.
Dat brengt vrede. Het evangelie zegt ons
dat Jezus aan het kruis gestorven is voor
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‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op
aarde voor alle mensen die hij liefheeft’ (Lucas
2:14).
Wie God eert kan Zijn vrede ervaren, en
kan ook vrede hebben met anderen.
Vrede hebben met medechristenen, broeders en zusters in het geloof, lijkt vanzelfsprekend. Toch kan het moeilijk zijn.
Vrede bewaren is niet hetzelfde als over
alles het eens zijn, of juist verschillen verzwijgen. Paulus wordt erg praktisch als hij
tegen het einde van zijn brief aan de gemeente te Rome schrijft: ‘Vergeld geen

Vrede is echter meer dan het ontbreken van
oorlog. Joden begroeten elkaar en anderen
met “shalom” ( vrede). Vrede is dan een
staat van gezegend zijn, zonder gebrek.
Mensen willen vrede. Vrede als vrucht van
de Heilige Geest is mogelijk doordat wij

kwaad met kwaad, maar probeer voor alle
mensen het goede te doen. Stel, voor zover het
in uw macht ligt, alles in het werk om met alle
mensen in vrede te leven.’ Rom. 12:17, 18).
ons zondaren.
Als wij in Hem als Verlosser en Heer geloven- ons aan Hem overgeven- wij op
vrijspraak door God kunnen rekenen.

door het geloof in Jezus vrede hebben met
God. Dat maakt vrede met mensen mogelijk en ook vrede met jezelf, ongeacht de
omstandigheden.
Vrede met God

Wij hebben vrede met God. Wie ooit ruzie heeft gehad met iemand op wie hij
gesteld was, met de daarmee gepaard
gaande verwijdering, die begrijpt enigszins
wat het betekent om weer goed te zijn met
God. Vrede met God doordat wij met
Hem verzoend zijn maakt vrede als vrucht
van de Geest mogelijk. Dan kunnen wij
ook vrede hebben met mensen.

Paulus schrijft in zijn brief aan de gemeente
in Rome het volgende: ‘Wij zijn dus als

Vrede met de mensen

rechtvaardigen aangenomen op grond van ons
geloof en leven in vrede met God, door onze
Heer Jezus Christus’ (Rom. 5:1 NBV).

Bij de geboorte van Jezus verkondigden
engelen aan de herders wat de geboorte

vervolger van de gemeente van Jezus. Hij
dacht dat God dat wilde. Hij had het fout
en deed wrede dingen aan mannen en
vrouwen.
Toch kon hij na een leven in dienst van de
verkondiging van het evangelie zeggen:

‘Ik dank Christus Jezus, onze Heer, dat Hij
mij kracht gegeven heeft en het mij heeft toevertrouwd Hem te dienen, hoewel ik Hem
vroeger heb bespot, vervolgd en beschimpt.
Toch heeft Hij zich over mij ontfermd, omdat
ik door mijn ongeloof niet wist wat ik deed.
Onze Heer heeft mij Zijn genade in overvloed
geschonken, evenals het geloof en de liefde die
we in Christus Jezus bezitten.
Deze boodschap is betrouwbaar en verdient
onze volledige instemming: Christus Jezus is
in de wereld gekomen om zondaars te redden.
Ik was de eerste, en juist over mij heeft Christus Jezus zich ontfermd; ik was de eerste aan
wie Hij zijn grote geduld toonde, zodat ik een
voorbeeld werd voor allen die in hem geloven
en het eeuwige leven zullen ontvangen’ ( 1
Tim. 1:12-16).

Wraakzucht vernietigt de haatdragende.
Vrede met de buren is wel zo rustig. Durf
stappen te zetten tot verzoening. Doe wat
je kunt.
Vrede met jezelf
Je bent wie je bent. Wat je in het verleden
gedaan hebt is gedaan. Er is vergeving. Je
kunt, waar mogelijk, dingen goed maken.
Dan mag je ook verder. Paulus is ook hier
een goed voorbeeld. Ooit was hij een

Wij zijn wie wij zijn door ons verleden.
Toch kunnen wij in het heden het verleden laten rusten. Wij mogen door genade
leven. Als wij vrede met God hebben, dan
kunnen wij vrede met anderen en ook met
onszelf hebben.
John Karsten

Onze ‘manusje‘manusje-vanvan-alles’ man
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Ronald Lucas is niet echt een nieuwkomer. Al een paar jaar bezoekt hij samen
met Patricia de diensten. Maar na hun huwelijk, vorig jaar, zijn ze lid geworden
en zetten samen op allerlei gebied in de gemeente een flink tandje bij.
Ronald is een opvallend mens, maar niet iemand die op de voorgrond treedt. Ja,
je hoort hem wel, maar dat is dan altijd met een grap en vooral met plezier naar
kinderen toe.
Vanaf vorig seizoen is hij te vinden in de Bijbelleeskring.
In dit nieuwe seizoen is hij ook te horen in de
Sing-in en de Volvo-kring en draait mee met het zondagsschoolwerk. Toch werkt hij vooral achter de
schermen. Sinds de zomer is hij vooral te vinden op of
rondom het podium, maar dat is altijd vóór of na de
dienst. Kabels leggen, audiospullen klaarzetten en opruimen, enz. En tijdens de dienst zit hij in de audiocel.
Wat doet deze ‘manus-van-alles’ in het dagelijks leven?
Zij zijn verspreid over ruim 75 bureaus
waar slachtoffers voor hulp terecht kunnen. De medewerkers van Slachtofferhulp
Nederland volgen trainingen om slachtoffers zo goed en deskundig mogelijk bij te
kunnen staan. De hulp van Slachtofferhulp
Nederland is altijd kosteloos.
Slachtofferhulp Nederland helpt na een
misdrijf, verkeersongeval, calamiteit of bij
vermissing. Bent u slachtoffer, getuige,
betrokkene, achterblijver of nabestaande?
Wij ondersteunen u op juridisch, praktisch
of emotioneel gebied. Onze hulp is altijd
gratis.
Voor nabestaanden van een geweldsmisdrijf en voor slachtoffers van een ernstig
geweld- of zedenmisdrijf (met een complex aan gevolgen) heeft Slachtofferhulp
Nederland speciale hulpverleners, de zogenaamde casemanagers.
Slachtofferhulp Nederland werkt met 1300
onbetaalde en 350 betaalde medewerkers.

Eén van die onbetaalde medewerkers is
onze Ronald Lucas.
Waarom heb je voor dit werk gekozen?
Ik ben een mensenmens en wil mensen
graag verder helpen als er problemen in
hun leven zijn. Zo kan ik dienstbaar zijn
aan de maatschappij.
Hoe vaak ben je er?
Ik ben iedere maandag op Regiokantoor
Midden West te Scheveningen. En verder
doe ik nog cursussen voor bijscholing en
neem ik deel aan teamvergaderingen en

bijeenkomsten om bepaalde praktijksituaties te bespreken. Af en toe ga ik ook op
werkbezoek bij de rechtbank en studeer ik
thuis om op de hoogte te blijven. Dus al
met al ben ik behoorlijk wat uurtjes aan het
werk.

Vaak komt er in mijn gedachten de
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vraag op hoe het toch mogelijk is dat
mensen elkaar zoveel leed berokkenen.
Beïnvloedt je werk je eigen leven?
Ja dat doet het zeker. Door alles wat ik zie
en hoor probeer ik nog meer de liefde van
Jezus uit te dragen.
Wat heeft geloof in God met je werk te
maken ?

Wat doe je op kantoor?
Het is in Nederland verplicht dat na een
misdrijf Slachtofferhulp binnen 48 uur contact zoekt met het slachtoffer.
Dit gebeurt telefonisch en het is mijn taak
om tijdens dit telefoongesprek te bepalen
of iemand nog psychologische, praktische
dan wel juridische hulp nodig heeft.
De delicten waar ik mee te maken heb zijn:
woninginbraak, mishandeling, zwaar geweld, verkeersongevallen, zedendelicten,
nazorg na reanimatie, zelfdoding, enz.
Kun je ernstige zaken achter je laten als
je de deur dicht trekt?
Ik werk in een team met mensen die erg op
elkaar betrokken zijn en we steunen elkaar
indien nodig. Sommige zaken blijven me
wel bij en die neem ik, ondanks de steun
van het team, ook wel mee naar huis.

Zonder de wijsheid en kracht van God zou
ik dit werk niet eens kunnen doen. Hij is
degene die mij de kracht en de liefde geeft
en mij leidt in de contacten met mensen.
Kerst houdt dus niet op bij de kribbe?
Jezus kwam op aarde om te dienen en Zijn
leven te geven voor de mensen. Omdat
Jezus mijn voorbeeld is en wij in Zijn voetstappen mogen treden is er altijd gelegenheid om mensen te dienen en verder te helpen waar ze zijn vastgelopen.
Slachtofferhulp en Kerst zijn dus als
twee handen op een buik?
In principe zijn we allemaal slachtoffer van
de zonde. Door het offer van Jezus aan het
kruis werden wij vrijgekocht van de zonde
en zijjn wij in staat gesteld door Zijn offer
om te gaan leven in vrijheid.
Door middel van Slachtofferhulp proberen
we mensen te helpen na een ingrijpende
gebeurtenis hun leven weer op te pakken.

Van de voorzitter Zendingscommissie
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WAAROM BIDDEN VOOR DE ZENDING
Het is goed om je motivatie soms eens te bekijken. Vandaar bovenstaande vraag: bidden voor de zending, is dat eigenlijk wel nodig? Het gebeurt
toch al iedere zondag in de samenkomst? Paulus, zelf één van de eerste
zendelingen, zegt het heel duidelijk in een brief die hij aan een gemeente
schrijft. Hij zegt daar:“Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. En
bid dan ook voor ons, dat God deuren voor ons opent om het mysterie van Christus te verkondigen
waarvoor ik gevangen zit, en bid dat ik het mag onthullen zoals het moet” Col 4:2-4 NBV.
Zending - het in welke vorm dan ook verkondigen van het evangelie van Jezus Christus,
is essentieel, maar ook niet zonder gevaar. Paulus raakte er verschillende keren door in
de gevangenis en moest allerlei lijden doormaken. Dat gebeurt nu nog. Zendeling zijn in
een moslimland (zoals Bangladesh)? Je loopt gevaar. Je moet voorzichtig zijn. Dan is
gebed belangrijk. Voor wijsheid. Voor bescherming. Voor moed om het evangelie door
te geven. Voor de juiste woorden om dat te doen. Bid u mee? Tijdens de samenkomst,
maar ook thuis?
Hans Cramer

Doelstelling

• Distributie en promotie van dit

• Goede lezers van het Kusaal zoeken en

hen de opdracht geven welk boek zij
gana voorbereiden voor de audioopname.
• Reis naar het taalgebied om een groep
lezers van het Jezus Messias boek te begeleiden en 5 boeken op te nemen.
• De uiteindelijke opname en schoning
van de opgenomen bestanden
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audio-materiaal
Benodigde budget
Brandstof bezoek taalgebied
Opnamekosten 7 dagen
Audiokosten 5 boeken
Onderdak 2 personen
Voedsel 2 personen
Totaal

€100
€175
€125
€192
€175
€767

De Zendingscommissie beveelt de Kerstcollecte voor dit doel graag bij u aan.

Kerstcollecte voor Ghana
Michael motiveert zijn passie
De Kusaalbijbel is vertaald en ingewijd en wat nu? Dat is een goede vraag en het antwoord is simpel. ‘De Kusasi gelovigen moeten
het lezen, bestuderen, prediken en
een geestelijke verandering te weeg
brengen door het uit te leven.’ Dat zou realiteit zijn als alle Kusasi hun moedertaal
konden lezen. Helaas kan slechts 20% van
de Kusasi lezen.
Wat moet die andere 80% dan? Altijd leunen op die 20% die het levengevend woord
kan lezen? Om dit probleem te onderscheppen willen we ook het Oude Testament in een luisterversie uitbrengen. Als dat
werk klaar is, zal iedereen – ik bedoel echt
elke jongere, oudere, gelovige en ongelovige – God tot hen horen spreken. Het
Nieuwe Testament is al lang klaar en in
gebruik. Ik kan de impact van de gesproken
Bijbel zien bij mijn 80-jarige moeder. Ze
kwam vier maanden geleden bij ons en we

gaven haar het Nieuwe Testament
van de gesproken Bijbel. Elke morgen luistert ze een uur of langer.
Mijn moeder is nooit naar school
geweest en heeft niet leren lezen.
Ze is altijd afhankelijk van de een
of andere dominee die het Woord
van God voorleest of preekt. Nu hoort ze
God als het ware rechtstreeks tot haar
spreken. Al die informatie en dan ook nog
de overbrugging van tijd vragen wel wat
van haar. Als ze hoort dat Paulus in de
gevangenis zit (Ef.6:20), vraagt ze: ‘Is Paulus nog altijd in de boeien geslagen?’ Voor
mij is er dan een gelegenheid om haar iets
uit te leggen.
De planning en de kosten
In de komende maanden wil ik 5 boeken
van het Kusaal OT digitaal opnemen. Het
zijn Numeri, 2 Koningen, Ezra, Daniël en
Spreuken.

Laatste bezoek van Jan en Aukje in Nepal
Vertrek van Pokhara naar Kathmandu
Op de laatste vrijdag (28/10) van ons Nepal-avontuur brachten, Prem, Prabha en de
kinderen ons naar de bus, waar we na een
emotioneel afscheid op tijd vertrokken. .

Na veel ongemakken met de bus, kwamen we later dan normaal (busreis van
9,5 uur) in Kathmandu aan. Bijna tegelijkertijd met Tilak, want met hem had ik
om 5 uur afgesproken..
De volgende dag waren we uitgenodigd in
JHYALUNTAR CHURCH. Dat is het
kerkje dat Tilak en Ganga vorig jaar begonnen zijn in een klein plaatsje onder
Thecho, langs de weg naar Anandaban.
Tilak had keurig een taxi voor me geregeld
en om 7.10 uur ging ik op pad. Helaas
zonder Aukje, die was nog niet voldoende
bijgekomen van de busreis.

Freek en Mina
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Ik had een bijna nieuwe taxi met een goede
rustige chauffeur. Zonder al te veel oponthoud bereikten we keurig de hoofdweg,
waar Tilak ons al stond op te wachten.
Daarna was het nog 5 minuten lopen langs
een onverharde weg naar beneden naar het
kerkje. Het kerkje ligt aan de rand van het
dorp in landelijk gebied. Het is heel eenvoudig opgebouwd van golfplaat.
De inrichting van het kerkje kan niet eenvoudiger. Op de grond een laagje schuimplastic tegen de optrekkende koude en daarover heen een eenvoudig kleed. Ramen en
deuren zijn uitgeknipt uit de golfplaat, een
paar scharnieren er aan en klaar.

Na afloop liet Tilak me nog de aanbouw
zien, die dienst moet gaan doen als zondagsschoolruimte, berging en keuken. In
Nepal is een keuken een integraal onderdeel van de kerk. Bij bijzondere gelegenheden, zoals Kerst en Pasen, worden er
vaak gasten uitgenodigd om na afloop
samen te eten, zoals met Kerst en Pasen.
Vóór de komende Kerst zal de keuken
hier dan ook operationeel zijn! Maar ook
daar tussendoor zal de keuken regelmatig
gebruikt worden.

De zangdienst werd
geleid door Ganga.
De dienst verliep
goed. De aanwezigen
luisterden aandachtig Bid s.v.p. voor de christenen in dit land
die vaak met moeilijkheden vanwege hun
naar de preek van
geloof te maken hebben. We zijn blij dat
Tilak.
we deze reis hebben mogen maken. Dank
voor jullie gebeden.
Binnen een straal van 5 km is dit het enige
kerkje. Echt pionierswerk van een dapper
Jan en Aukje Smit
echtpaar!

Vroeg kerkuur
Op vrijdag is het altijd erg druk bij ons. We
zorgen er voor dat we om 8 uur ‘s morgens
bij de Hotelkerk aankomen. De politie die
ons komt bewaken is er dan al. Ook de vier
beveiligers die we zelf inhuren staan klaar
om iedereen te controleren. Wij hebben
deze mensen zelf aangenomen, maar we
staan er op dat ze ons ook fouilleren. Ze
doen dat altijd zeer nauwkeurig om te laten
zien hoe goed ze het doen.
Als we in de zaal aankomen is men al druk
bezig met het neerzetten en aansluiten van
de geluidsinstallatie. Om 8.15 uur komen er
mensen die gaan bidden voor de dienst.
Ook de broeders en zusters die de aanbidding leiden komen binnen en gaan de liederen nog een keer doornemen. Om 8.50 uur
begint iemand te bidden vanaf het podium
en om 9 uur begint de dienst.
Dubbele kerkdienst
Freek spreekt regelmatig in deze kerk en
moet dan vaak ook in de andere Engelssprekende kerk spreken die bij elkaar komt
in het centrum van de stad. Die dienst begint om 10.30 uur. Dus als Freek klaar is in
de hotelkerk moet hij snel naar die ander
kerk rijden waar hij meestal om 10.45 uur
aankomt. Een nadeel van al dit gedoe is dat
het niet mogelijk is om na de dienst met de
mensen in de Hotelkerk te praten.
Engelse les en leiderschapstraining
Intussen is Mina dan ook al naar ons huis
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gegaan om daar een groep van 10-15 jonge mensen op te vangen. Zij komen van
de gemeenten in Bhatara, Kalachandpur
en Satarkul. Om 12 uur krijgen zij een uur
Engelse les van Mina. Freek moet er voor
zorgen dat hij voor 1 uur thuis is, want
dan geeft hij aan diezelfde groep jonge
mensen leiderschapstraining. Voor Freek
zit het er dan op, maar Mina gaat ook in
de avond naar de kerk in Bhatara. Het is
nog niet veilig genoeg voor Freek om ook
te gaan.
Bijbelschool
Het schooljaar hier loopt van januari tot
december. Dat betekent dat de Bijbelschoolstudenten die afstuderen in december hun diploma krijgen. Dit jaar was het
een heel gedoe om de modules op tijd af
te ronden. Een groot aantal lessen vielen
uit door speciale conferenties waar de studenten naar toe moesten, maar ook door
nationale vrije dagen.
We hebben gelukkig wat uren in kunnen
halen door op zaterdagen les te geven.
Dat vonden de studenten niet altijd leuk,
maar we hadden geen andere keuze. We
zijn ver gekomen, maar het lukte niet om
de module “De fundamentele doctrines
van de Bijbel” helemaal door te nemen.
Als het mogelijk is moeten we daar in
2017 mee doorgaan.
Heel veel dank voor jullie gebeden voor
de mensen hier en voor ons en heel veel
dank voor de giften die wij ontvangen.
God zegene jullie,
Freek en Mina

Karibuni—
Karibuni—Kenia
Niet alle zaken lopen zoals je verwacht. Zo
ging begin mei een enorme stapel handgebreide babymutsen met sokjes naar Kenia.
Voor de noeste breisters verwachtte ik
foto's, maar er kwam geen bericht. De reden? Er was geen geld meer om de secretaresses te betalen en de vervangende verantwoordelijke wist niet dat er foto’s gemaakt
moesten worden.
Het verzuim is wat mij betreft ruimschoots
goed gemaakt.. Begin november ontmoette
ik in Doorn projectdirecteur Magdaline
Gitahi en haar man pastor Joel van de
krottenwijkkerk in. Mathare Valley! Onze
vorige ontmoeting dateert van mei 2012.
Onder het genot van een kop koffie konden we even bijpraten en weer de puntjes
op de bekende ‘i’ zetten. Ze vertrokken
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weer met een nieuwe lading van 115 mutsen - deels gebreid door onze Esther
Goudsblom - naar Kenia.

Daarnaast zijn er een aantal zaken die de
verkondiging ondersteunen en “zichtbaar”
maken. Concrete materiële dingen kunnen
ons helpen om de geestelijke dingen beter
te begrijpen en te onthouden.
De paaskaars
Het symbool van Christus’ aanwezigheid in
ons midden. Christus is het Licht van de
wereld. Hij heeft beloofd om altijd bij ons
te zijn tot aan het einde van de tijd. Door
het aansteken van deze kaars maken we dat
zichtbaar.

Marianne Loggers

Gebruiken in De Oase
Van verschillende kanten is gevraagd om uitleg en toelichting te geven bij de
verschillende gebruiken die in ochtenddiensten van De Oase voorkomen.
Natuurlijk is er in de eerste plaats alle aandacht voor zang (lofprijs en aanbidding), gebed (voorbede en dankzegging) en onderwijs vanuit het Woord. In
de zangdienst is er ook altijd aandacht voor de kinderen. Zij horen erbij en
mogen zich thuis voelen. Ook voor later is dat belangrijk: goede herinneringen aan het naar de kerk gaan in hun jeugd.
Vrijheid
Er is ook vrijheid om iets door te geven. Het beste is om dat met de gemeenteleiding even vooraf aan de dienst te bespreken. Als er iets spontaan opkomt, kijk dan goed naar de dienstleider. Hij of zij geeft aan of er ruimte
voor die uiting is.

Kaarsen voor Eeuwigheidszondag
Dat is de laatste zondag van het kerkelijk
jaar. De kaarsen die aangestoken worden
zijn een herinnering aan de personen die in
het afgelopen jaar ons voor zijn gegaan
naar de Eeuwigheid.
Ook wij zijn op weg
naar de Eeuwigheid.
Soms zijn er ook nog
waxinelichtjes die aangestoken kunnen worden ter gedachtenis aan
mensen die al eerder
zijn overleden.
Op de zondag volgend op de Eeuwigheidzondag begint het nieuwe kerkelijke jaar
met Advent.
Advent
Adventskaarsen op de vier zondagen voor
Kerst tot aan Kerst,waarop alle lichtjes
branden ten teken dat het grote Licht van
God in de wereld gekomen is. Advent
betekent verwachting. Vol verwachting zien
wij uit naar de komst van het Licht.
Daarom wordt er elke volgende zondag

een extra kaars aangestoken tot aan 12
de dag van het Kerstfeest: Christus is
geboren. Alle kaarslichten branden.
40-dagen tijd
In de 40 dagen die vooraf gaan aan Pasen
gedenken wij de weg van Jezus’ tocht naar
Jeruzalem gevolgd door verraad, lijden en
dood. Wij proberen door verschillende
vormen in zang en prediking hier aandacht op te vestigen. Op Goede Vrijdag
doven wij de Paaskaars. Op eerste Paasdag steken wij een nieuwe Paaskaars aan.
Avondmaal
Met brood en wijn als zichtbare tekenen
gedenken wij het sterven en de dood van
Christus voor onze zonden. In De Oase
doen we dat op de eerste zondag van de
maand.
Doopdienst
Zo nu en dan houden wij een doopdienst.
In de doop wordt zichtbaar gemaakt wat
we met ons hart geloven en met onze
mond belijden: met Christus gestorven en
met Hem opgestaan tot nieuw leven.
Omdat wij geen eigen doopvont hebben,
gebeurt dit in een ander gebouw. De
dienst vindt dan ’s middags plaats.
De uiterlijke tekenen, symbolen of gebruiken vervangen niet de geestelijke gebeurtenis, maar ondersteunen die.
Mocht u vragen hierover hebben, kom
dan even naar een van de gemeenteleiders
toe (John en Connie Karsten of Marianne
Loggers.). Wij staan u graag te woord.
Connie Karsten

OASE nieuwtjes
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Door het oog van Patricia
Jullie hebben Nisa al een tijdje in de samenkomst gemist. Sinds 25 oktober jl. is
ze niet meer in dienst als geleidehond van
mij, Patricia. Nisa mij 7,5 jaar intensief
door stad en land begeleid. Samen hebben
we veel meegemaakt, ook bij jullie in de
samenkomst: de vrolijke muziek, de
trouwdienst van Patricia en Daniel, waarbij Nisa de ringen mocht geven, en nog
zoveel meer. Nisa heeft genoten van al
jullie aandacht. Echter, na zo’n lange
werktijd zijn Nisa’s ogen slechter geworden en zijn haar poten moe. Dus is ze aan
haar pensioen toe.
Er was snel een opvolgster voor Nisa gevonden, waardoor haar pensionering sneller kwam dan verwacht. We hebben haar
van iedereen afscheid laten nemen, terwijl
de tijd zeer kort was. Nu woont Nisa weer
bij de mensen die haar eerste levensjaar
voor haar zorgden en opleidden.

Sinds 31 oktober is Jill dus in functie 14
als geleidehond voor mij. Nu mag Jill
mijn ogen zijn. Ze doet haar werk met
plezier, houdt van knuffelen en door de
modder rollen.

Bij dezen stel ik mijn nieuwe geleidehond
voor. Ze heet Gill en is een kruising
Labrador X Golden Retriever uit Engeland. Wij, gekke baasjes Patrica en Daniel,
noemen haar Jill, wat vriendelijker klinkt.
Zo mogen jullie haar dus ook noemen.

‘t Licht van de wereld is reddend verschenen,
‘t Woord, dat voor eeuwen bij God was, werd vlees.
Christus komt mensen met God weer verenen,
zondaars verlossen van oordeel en vrees.
Hemelen kom uw gezangen ons lenen:
‘t Licht van de wereld is reddend verschenen!
Johann Ludwig Konrad Allendorf

Jullie leren haar vanzelf beter kennen.
Voor sommige mensen is Jill niet heel
nieuw meer, omdat ik haar al meenam
naar de samenkomst en ze ook de zondagsschool al heeft meegemaakt.
Patricia Vianen

Colofon De Oase
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Verjaardagen december 2016 en januari 2017
december 2016
3 Mina van der Spek
5 Anneke Super
12 Antoinette Wienke
14 John Karsten
16 Marjan van Zwam-Schreuders
18 Daniel Oosterom
19 Ben Cornet

Januari 2017
1 Peter Klingenberg
3 Farah Klingenberg
6 Corien Dekker
7 Daniel Bosveld

9 Allon Scheld (1 jaar)
9 Connie Karsten
11 Guusje Koeslag (92 jaar)
11 Saskia van Essen
20 Anneke Demmendal
20 Antoinette Hulleman
23 Rebecca van Hemert
23 Eddy van Essen

25 Thijs van Essen
26 Paul van der Laan
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