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April 2017

Zondag 2
dienst met viering Avondmaal
10:00 uur
Spreker: Jan Smit
Zangleiding: Anneke Demmendal
Dinsdag 4 Huiskring
Zondag 9 Palmpasen
10:00 uur
Spreker: Marianne Loggers
Zangleiding: John Karsten
Dinsdag 11 Bijbelleeskring
20:00 uur

Dinsdag 18 Huiskring
20:00 uur
Zondag 23
10:00 uur
Spreker: Bert Bosveld
Zangleiding: Inge Hoogenraad
Dinsdag 25 Gebedsavond
20:00 uur
Zondag 30
10:00 uur
Spreker: nnb
Zangleiding: Marianne Loggers

Donderdsag 13 Volvo-kring
14:30 uur
Vrijdag 14 Goed Vrijdag
19:30 uur
Spreker: John Karsten
Zangleiding: Connie Karsten
Zondag 16 Pasen met paasontbijt
09:00 uur paasontbijt
Breng eigen belegd brood mee.
De Oase zorgt voor koffie, thee,
fris, melk, eieren en paasbrood

De vrucht van de Geest
is goedheid

Wie dit aan de minste
van mijn broeders…

Gehandicapten wassen
plastic…

Studie door John
Karsten op pag. 3-4

Meehelpen in de gemeente, pagina 7-8

Kinderen maken omgeving schoon, pag. 13

10:00 uur Paasviering
Spreker: Connie Karsten
Zangleiding: Marianne Loggers
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Tonny Puijk
Mary van den Bosch
Corien Dekker
Barbera Westerhoff
Inge Hoogenraad
Daniël van Hemert
Hans Cramer (70!)
Rina van der Laan
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De vrucht van de Geest is goedheid
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Wij kijken naar de overige drie keer
dat het woord bij Paulus voorkomt.
Het Griekse woord dat Paulus in Galaten 5:22 gebruikt (voor goedheid) is
opvallend. Het wordt ongeveer 12 keer
gebruikt in de Griekse vertaling van het
Oude Testament. Deze vertaling wordt
de Septuaginta genoemd, een woord dat
“zeventig” betekent in het Grieks. Vandaar ook de afkorting LXX, dat 70 is in
Romeinse letters. Paulus gebruikt het
woord vier keer. Verder komt het
woord niet voor in of buiten de Bijbel.
Ofschoon het woord niet veel voorkomt zou iemand die Grieks spreekt
toch onmiddellijk begrijpen wat er
wordt bedoeld. Het woord is samengesteld uit twee delen. Eerst het bijvoeglijk naamwoord “agathos”, hetgeen
“goed” betekent, en dan het achtervoegsel “syne” dat een eigenschap aanduidt. Negentien woorden met dit achtervoegsel staan in het Griekse Nieuwe
Testament. Vaak wordt dit in het Nederlands vertaald met het achtervoegsel
“heid”. Een voor de hand liggende vertaling is dan “goedheid”.
Goedheid houdt in het verlangen goed
te doen voor de ander. Goed zijn betekent ook een ieder het zijne geven.
Echter, dit kan op zichzelf genomen
ook tot hardheid leiden. Daarom is
“goedheid” voorafgegaan door vriendelijkheid.

Romeinen 15:14, 15 NBV
14 Broeders en zusters, ikzelf ben ervan overtuigd dat u inderdaad niets dan het goede wilt
en dat het u niet aan kennis ontbreekt, zodat
u ook in staat bent om elkaar terecht te wijzen.
15 Ik heb u hier en daar nogal vrijmoedig
geschreven, maar alleen om u te herinneren
aan wat u al weet. Ik doe dat vanwege de
genade die God mij geschonken heeft.
Paulus is bijna aan het einde van een
lange brief. Die is gestuurd aan een
gemeente die hij niet zelf heeft gesticht. Hij wil die gemeente bezoeken
op doorreis naar Spanje en hij hoopt
op steun bij dit zendingsproject. Door
deze brief laat hij de gemeente te Rome weten wat hij als evangelie verkondigt. Daarmee laat hij ook zien dat zijn
weergave van het evangelie in hoofdzaken overeenkomt met wat zij ook
geloven. Mogelijk diept hij dit verstaan
ook uit.
Vanaf hoofdstuk 12 doet hij een oproep tot eenheid en verdraagzaamheid.
Dit kan verkeerd vallen, alsof hij hen
kan bevelen. Daarom geeft hij aan dat
hij niet twijfelt aan de wil van de gemeenteleden om het goede te doen.
Ook hebben zij de kennis. Hij heeft
hen herinnerd aan hoe zij het goede
kunnen doen, namelijk door elkaar te
aanvaarden.

2 Tess. 1:11
Daarom bidden wij altijd dat onze God u
deze roeping in ere doet houden, dat hij u door
zijn kracht de vaste wil geeft het goede te doen
en u door uw geloof al het mogelijke tot stand
laat brengen.
Paulus eindigt deze brief met een verwijzing naar Jezus’ wederkomst. Met
het oog op die komst van de Heer
spreekt hij een gebed uit voor de gemeente. Hij bidt dat zij zowel het zich
het goede zullen voornemen, alsook
door hun geloof het goede zo veel mogelijk tot stand brengen.
Er is een geloofsovertuiging die alles
aan God overlaat. Een voorbeeld daarvan is hoe sommige Amerikaanse christenen denken over het opwarmen van
de aarde door CO2 uitlaten, welke opwarming gepaard gaat met klimaatverandering. Zij geloven dat God er wel
voor zal zorgen dat het klimaat niet
drastisch verandert. Ondertussen doen
zij zelf niets.
Verandering brengt kosten met zich
mee. Zonder in paniek te raken is het
echter wel wenselijk het goede te doen,
namelijk maatregelen steunen die bijdragen tot inperking van die CO2 uitstoot. Passiviteit is geen bewijs van vertrouwen in God. Soms willen we goed
doen, maar gaan dan voorbij aan wat de
ander echt wil of nodig heeft. Vraag
voordat je de tuin van een ander opknapt wat die ander wil. Misschien wil
de ander liever een oertuin vol onkruid
en bladeren dan een aangeharkt gazon.
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Ef. 5:8, 9
8 want eens was u duisternis maar nu bent u
licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg
van de kinderen van het licht.
9 Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid.
Paulus begint door de lezers van zijn
brief in herinnering te brengen dat zij
ooit los van God leefden. Dat noemt
hij duisternis. Als het echt donker is
weten we niet waar we zijn of waar we
naar toe gaan.
Toen hebben zijn lezers het evangelie
gehoord, het geloofd en zijn zij gedoopt. Nu zijn zij licht. Wie licht is, is
zichtbaar, weet waarheen hij gaat. Als
kinderen van het licht past een leven
dat daarmee overeenkomt.
Leven in het licht als Christen is leven
in goedheid, in gerechtigheid en in
waarheid.
Iemand gaf eens als levensdoel op: zo
lang mogelijk zoveel mogelijk goed te
doen aan zoveel mogelijke mensen
Dit is een goede gedachte.
John Karsten

Waar haal je de moed vandaan?
Connie Karsten illustreerde haar preek
op 5 maart 2017 met een lied uit de
Iona-bundel. Lied van John Bell, vertaald door Elly Zuidervelt.
De moed om nee te zeggen
Als satan spreekt in eng’lentaal
en zo de waarheid wil verdraaien,
als hij ons vraagt die weg te gaan,
o Jezus, geef ons dan de moed hem
te weerstaan.
Als hij ons stenen geeft voor brood
en ons verlokt door mooie dromen,
als hij ons vraagt die weg te gaan,
o Jezus, geef ons dan de moed hem
te weerstaan
Als wij op grote hoogten staan
met vals gejuich in onze oren,
als hij ons vraagt die weg te gaan,
o Jezus, geef ons dan de moed hem
te weerstaan.
Als hij ons buigen doet voor ‘t kwaad,
ons schatten geeft door U te looch’nen,
als hij ons vraagt die weg te gaan,
o Jezus, geef ons dan de moed hem
te weerstaan.
Als satan spreekt in eng’lentaal
en zo de waarheid wil verdraaien,
als hij ons vraagt die weg te gaan,
o Jezus, geef ons dan de moed hem
te weerstaan.
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Een mooi lied, maar een vluchtige
lezer kan al snel denken dat de Heer
dus alles moet doen. John heeft daarover ook een passage opgenomen in
zijn studie ‘De vrucht van de Geest is
goedheid’ (zie pag.3-4).
Om de satan te weerstaan is iets meer
nodig dan geloven dat de Heer je
helpt. Je moet het gereedschap gebruiken dat hij heeft gegeven.
Dat betekent: Bijbel lezen en niet maar
zo nu en dan. En ook niet maar even
een paar verzen die wel leuk lijken.
Ik las deze week het boek Nehemia in
de Bijbel in gewone Taal. Daar ontdekte ik opnieuw de kracht van opstaan en standhouden.
Nehemia 8:5 Ezra las de hele dag (het
boek met de wetten van God) en iedereen luisterde ernaar (het volk
stond!).
Nehemia 8:7-8 de priesters lazen opnieuw voor en legden de wetten uit.
Nehemia 9:2-3 Het volk stond 3 uur
lang hun zonden en de wandaden van
hun voorouders te belijden; daarna
knielde het 3 uur lang om de zonden
nogmaals te belijden!
We zijn op weg naar Goede Vrijdag.
De Heer Jezus had de moed om nee te
zeggen. Nu wij nog!
Marianne Loggers

Creatieve en vooral bezige bij
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Ik ben Lisette van de Dikkenberg.
Ik werk in de thuiszorg en doe voornamelijk huishoudelijk werk. De meeste cliënten zijn oudere mensen. Ik
vind mijn werk belangrijk, omdat door mijn hulp mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Het huishouden
is dus een belangrijk werkdeel, maar de dingen erom
heen maken dat werk juist waardevoller.
Ik mag er dan ook gewoon voor de mensen zijn.
Ik kom nu 13 jaar in de Oase en heb
ook een paar taken, zoals een halve
kosterdienst, crèche en koffie schenken. De crèche vind ik erg leuk, vooral
als ik iets met Reyhan kan doen.
Ik heb drie volwassen kinderen, twee
jongens en een meisje, die de deur uit
zijn. Ik ben gescheiden, maar ben niet
zielig. Margareth woont bij mij en zo
ben ik dus ook niet alleen.
Daarnaast woont mijn moeder in de
buurt. Ik ben elke zondagmiddag bij
haart en als het nodig is ga ik in de
week ook naar haar toe. Ik help haar in
de tuin, doe hand- en spandiensten,
maar we spelen samen vooral veel
Rummykub.
Mensen worden ouder en daardoor
ook minder mobiel. Dus wordt er dan
meer van de thuiszorger verwacht.
Natuurlijk heb ik vaste werkuren, waarbinnen al het werk gedaan moet worden. Dan moet ik soms ’schipperen’
met de tijd. Ik probeer te zien wat handig is. Bijvoorbeeld een grote klus in
stukken knippen en elke keer een deel

doen, zodat er nog wat tijd overblijft
voor m’n gewone werk. Soms probeer
ik een cliënt op een ander dagdeel te
zetten, dus probeer ik met een andere
cliënt te ruilen. In dit werk moet ik dus
wel creatief zijn om het werk voor mezelf en voor de cliënt aangenaam en
werkbaar te maken en te houden.
Terwijl Lisette steeds enthousiaster over
haar werk gaat vertellen, knutselt ze
ondertussen aan voorjaarkransen.
Knutselen is een van haar hobby’s.

Lisette noemt het ‘prutsen’, van niet of
weinig toch iets maken. Van Sinterklaaszakken – jute zakken - heb ik aardbeienzakjes gemaakt. Die hangen nu al
in de tuin.

Beschrijving zakjes:
Buitenkant jute, binnenkant worteldoek
en een binnenpot erin. Paktouw om op
te hangen. De bordjes zijn van plastic
van melkflessen. Daar omheen heb ik
geverfde lollystokjes, maar je kunt ook
houten roerstokjes gebruiken.

Ook heb ik toen op het werk de
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zonwering werd vervangen, de goede
zonwerkingen er tussenuit gehaald.
Mijn zoon Marco heeft het frame gemaakt en ik heb de stof op maat genaaid. Nu hebben we over de hele zithoek in de tuin een zonwering. Mijn
laatste creativiteit hangt ook in de tuin.
De buren hadden een nieuwe en dus
kale schutting geplaatst. Van afvalhout
en touw heb ik ladders gemaakt. In de
Actionwinkel kocht ik vogels die ik op
de ladders plaatste. Nu hebben we
overal vrolijke aankleding!
Tijd over? Als ik door mijn creatieve
ideeën heen ben, ga ik 3-D kaarten
maken.
Een andere hobby is de tuin. Ik heb
geen verstand van tuinieren, maar mijn
oudste zoon Marco is hovenier., Hij
helpt me met inkopen en het verwezenlijken van
mijn ideeën.
Mijn beide
jongens zijn
erg handig.
Als ik weer
eens iets
bedenk, wat
ik zelf niet
kan maken,
doen zij het
voor mij.
Vorig jaar heb ik van Ramon een waterpartij gekregen. Als ik het water uit
de kannetjes hoor kletteren, ben ik
helemaal in mijn nopjes.

Ik ben ook graag in de natuur. Ik doe al
meer dan een jaar vrijwilligerswerk. Dat
wil zeggen: 1 x per week ga ik met meneer M. wandelen. Hij is psychiatrisch
patiënt. We fietsen naar een locatie en
gaan dan 5 km lopen. Voor ons beiden
is dat goed. De weersomstandigheden
doen daar niets aan af. Ik heb wel altijd
mijn wandelstok bij me, voor het geval
mijn knie het weer niet volhoudt.
En in mijn rugzakje heb ik twee appels.
Meneer M. vindt dat geweldig. Hij eet
thuis geen fruit, maar een appeltje eten
in de natuur maakt zijn hele wandeltocht goed.

Ik fiets ook
met Dieuwertje, mijn
dochter,
maar zij wil
alleen als het
goed weer is.
Die tijd komt er dus weer aan!
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Op zondagmorgen ziet u mij altijd
later in de dienst komen. Ik kan maar
beperkt mee zingen. Daarna shouddt
m`n stem er mee op. Ik zong graag en
ik vind het vervelend als ik niet mee
kan zingen.
Dus kom ik liever wat later, daar voel
ik me prettiger bij.

Meehelpen in de gemeente
Niet iedereen is zo handig als Liset van den Dikkenberg
of heeft een ruime creativiteit. Voor sommige taken heb
je kracht, overzicht, een studiehoofd of goed technisch
inzicht nodig. Denk daarbij aan stoelen sjouwen, koffie
en thee zetten, audio bedienen of preken. Niet iedereen
kan zo’n taak op zich nemen. Soms is het even zoeken
of graven naar talenten, maar… ieder mens kan iets
doen waarmee hij een ander dient.
Zo besteedt Louise van Otichem elke week een uurtje
of twee aan het maken van wenskaarten. Ze begon met
poëzieplaatjes plakken. Inmiddels is ze handiger. Louise
kreeg twee blokken met 3D-voorstellingen en maakt nu
ook al 3D-kaarten en piramidekaarten. Haar talent
groeit. De teksten voor de kaarten moet ze zelf in de
computer zetten. Die kaarten sturen we naar mensen
om ze te troosten of te feliciteren. Menigeen heeft al
zo’n kaart gehad.
“Indien iemand dit aan de minste van mijn broeders heeft gedaan...”

Van de voorzitter Zendingscommissie

9

ROEPING
“Aan allen in Rome, geliefden van God, geroepen om zijn heiligen
te zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer
Jezus Christus.” (Rom 1:7 NBV)
Een vers uit de opening van de brief die de apostel Paulus aan de christenen in Rome schreef. Aardig. Maar wat moeten u en ik hiermee? Wat heeft dit met
zending te maken? Alles!
Allereerst was Paulus zendeling. Hij schreef deze brief dan ook – net zoals de zendelingen waarmee wij verbonden zijn – vanaf het zendingsveld. Hij schreef die brief ook nog
eens aan christenen, een gemeente, die net zoals wij, midden in de wereld waren. Misschien nog wel meer dan wij: Rome, daar woonden ze, was in die tijd het machtscentrum, het politieke en economische centrum van de wereld. En dan: in zo’n omgeving
‘geroepen om Gods heiligen te zijn’. Anders te zijn dan je omgeving. Dat is niet zo maar
wat! Paulus voelde zich met die christenen in Rome verbonden. Hij bad voor ze (en wist
waarschijnlijk ook dat ze voor hem baden). Hij wilde ze oog in oog zien. Zo elkaar bemoedigen in het geloof in Jezus Christus.
Geldt dit nu niet nog steeds? Laten we bidden voor (onze) zendelingen en ze bemoedigen door contact met ze te zoeken. Dat doen ze voor ons ook!
Hans Cramer

Brieven van Freek en Mina

Toen we gingen eten werd Freek gevraagd om te bidden. Er waren nogal
wat mensen die de Heer niet kenden.
Zo ook een dame die bij ons aan tafel
kwam zitten. Zij was nogal verdrietig
omdat haar moeder was overleden. Dit
alles opende deuren om haar te vertellen van de Heer Jezus. Zo had dit luidruchtig gebeuren een vredig moment
met de Heer Jezus.

Berichten uit Odare - Nepal

Beste broeders en zusters,
Soms gebeuren er onverwachte dingen.
Wij werden uitgenodigd op het verjaardagsfeestje van een meisje dat 18 jaar
werd. Haar familie komt bij ons in de
Hotelkerk. Zij komen uit de Filippijnen
en haar ouders werken in de kleding-

industrie. Het feestje werd gegeven in
een duur restaurant. Toen we binnenkwamen hadden we spijt dat we gekomen waren, want erg harde muziek
kwam ons tegemoet. Er waren veel
jonge mensen uitgenodigd, maar ook
haar ouders en bekenden.
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De foto is genomen in het gebouw in
Satarkul. We organiseerden een bijeenkomst met leiders van groepen die op
doordeweekse dagen samen komen.
Het was een tijd van dankbaarheid.
Dankbaar voor de mensen die de Heer
aanraakte om zich in te zetten voor dit
belangrijke werk. Dankbaar voor alle
groepen waarin zoveel moois gebeurt.
Dankbaar voor steeds meer mensen
die zich beschikbaar stellen. Maar
We hebben weer grote plannen. Dit
vooral dankbaar voor wat de Heer in
keer om een kerk te bouwen voor de
de levens van mensen doet. Het was
gemeente in Bhatara. Niet ver van de
ook een tijd van opbouw. We spraken
bestaande plek waar de gemeente saover het doel en het functioneren van
menkomt, hebben we een stukje land
zulke groepen. De Heer Jezus zegt dat
gevonden. Afgelopen vrijdag (10 maart) Hij zijn kerk bouwt. Wat een voorgingen we daar naartoe met een grote
recht om daaraan mee te mogen doen.
groep gemeenteleden om te bidden en
de Heer te danken voor de nieuwe deur Heel veel dank voor jullie gaven en
die Hij opent. We hopen gauw een
gebeden.
nieuwsbrief te versturen waarin we
meer vertellen over dit nieuwe project. Freek en Mina

In het vorige magazine zagen we een
aantal gelovigen uit Odare druk bezig
met zwaar bouwwerk. Mannen en vrouwen hakten en sjouwden stenen voor
de fundamenten van hun kerkgebouw.
Dat ze heel hard gewerkt hebben blijkt
uit de foto’s die Jan Smit kort na het
verschijnen van het magazine kreeg.
Dus dit keer enkele foto’s van de voortgang van dat bouwwerk.

ODARE
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Als alles volgens planning is verlopen, zit het dak er inmiddels op en is men
begonnen met de afwerking. We houden u op de hoogte!
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Zoals ik al in het vorige nummer vermeldde, wordt er in Odare hard gewerkt
aan het nieuwe kerkje.

Een paar weken geleden kreeg ik foto’s binnen waarop de stand van zaken te
zien is, zoals die 4 weken geleden was.
COLLECTE
De zendingscollecte in maart voor Nepal heeft tot nu toe het mooie bedrag van
€ 191,15 opgebracht. Alle gevers heel hartelijk bedankt!
Het geld zal besteed worden aan kerkbouw in Nepal. Veel meest jonge gemeentes zitten nog zonder een eigen gebouw en zijn afhankelijk van de grillen van
verhuurders. Vaak moet een kerk daardoor meerdere keren per jaar verhuizen.
Jan Smit
Meer informatie op onze website www.h4n.nl.

Ghana: groei en bloei
Tamale, Ghana 2 maart2017
Lieve vrienden,
Op 26 februari, Michaels 60ste verjaardag, was er vreugde over het afronden
van het lezen en opnemen van de
Kusaal Bijbel. Leviticus was het laatste
boek dat gelezen werd en nu dat ook in
een audiofile staat is de gehele Kusaal
Bijbel te beluisteren. Niet dat die al beschikbaar is voor de Kusaalbijbelapp,
want net als bij de bijbelvertaling moet
er nog vele malen op teruggekeken
worden om verbeteringen aan te brengen. Thuis of op kantoor, achter de
computer, wordt er naar geluisterd en
meegelezen in de gedrukte Kusaal
Bijbel en worden fouten ontdekt.
Toen de bijbelvertaling dichtbij de eindstreep kwam hoorde ik Michael zuchten
over de fouten die hij nog ontdekte.
Dat hoor ik nu weer.
Ondertussen zitten we in het droge en
hete seizoen. Het is niet ongewoon dat
we ’s nachts wakker worden en even uit
bed en onder de douche gaan. Afgekoeld proberen we dan weer verder te
slapen. We zien dat onze honden hun
drinkwater niet alleen maar drinken,
maar er hun poten ook in afkoelen.
Het landschap is kaal alsof het winter is.
Sommige bomen, zoals de karité, tonen
lente en hebben bloesem of al het begin
van vruchten.
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We zijn niet gewend aan afvalbakken,
en wordt het afval gewoon op de
grond gegooid. De grond ligt bezaaid
met plastic afval en allerlei ander vuil.
Pas als de eerste tekens er zijn dat het
weer gaat regenen zien de boeren het
vuil en beginnen het op te rapen en te
verbranden. Voor mensen die van een
schoon landschap houden is het een
afschuwelijk gezicht.

De kinderen in ons dorp verzamelen
lege zakjes, waar drinkwater in heeft
gezeten en mogen die op zaterdagen
naar ons huis brengen.
Eens per week breng ik die weg naar
Ellen, een Nederlandse vrouw, die de
omgeving ook liever schoon ziet. Ze
heeft een team van gehandicapte mensen, die de zakjes schoon maken, aan
elkaar naaien en er schooltassen of
petten voor de kinderen van naait.
Een hartelijke groet van de
Awimbilla-familie

Terugblik op een gemeentevergadering
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Zondagavond, 26 maart 2017, hield
Evangeliegemeente De Oase haar voorjaarsvergadering. Er is daar in een ontspannen sfeer veel gedaan. Vooraf werd
Jeremia 17:5-10 gelezen en kort uitgelegd.

Jan Smit bracht de gemeente op de
hoogte over de vorderingen met de
website. De oude was gehackt en offline gehaald. Jan heeft het opnieuw opgebouwd. Zeer binnenkort zal de website weer te gebruiken zijn.

Aan de hand van de agenda en de daarbij gevoegde stukken konden de punten
vlot afgewikkeld worden. Een op de
vergadering uitgereikt papier bracht de
gemeente op de hoogte van ontwikkelingen die te laat aangekomen waren om
in de stukken meegenomen te worden.
Daarbij was er nieuws vanuit het mannenkoor, de eigenaars van “onze” vergaderplek.
Het nieuws was als volgt.
•
De Oase hoeft op zondag na de
dienst de stoelen niet meer in
kooropstelling terug te zetten. Dit
is vanwege de verhuur aan andere
gebruikers. Let wel, de stoelendienst moet nog wel de grote
stoelen wegzetten en de sprekerstafel opruimen. Het mannenkoor
zal wel voor zondag de stoelen
klaarzetten in onze opstelling.
•
Het mannenkoor gaat het pand
verbouwen. Naast de hoofdzaal
wordt het pand gesloopt. Er
komt een nieuwe entree, zaal en
toiletblok met vloerverwarming.
Dit kost ons, De Oase, niets
extra’s.
•
Streefdatum bouw volgend jaar
zomer.

De penningmeester wees op een positief resultaat over 2016. De begroting
voor 2017 is door de vergadering
goedgekeurd. Gelet op de inkomsten
over de eerste 3 maanden van maart
2017 is er gevraagd of leden hun
maandelijkse bijdrage iets zouden kunnen verhogen.
Het voorstel ter regeling van de kascommissie is ook aangenomen.
De voorgestelde potentiële bestuursleden - het betreft Anneke Demmendal
en Daniël van Hemert - zijn aanvaard
en van Jan Smit als bestuurslid is afscheid genomen.
Op de agenda was het punt Rondvraag per ongeluk weggelaten. Desondanks was er gelegenheid voor rondvraag.
Met koffie of thee vooraf en achteraf
duurde de vergadering ongeveer een
uur. Het bestuur dankt allen die gekomen zijn en ook allen die de moeite
namen zich af te melden.
John Karsten

Colofon De Oase
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OudOud-gemeenteleden reageren
Het is hoog tijd om weer eens te bedanken voor het
mooie OASE magazine. Kosten noch moeite worden
gespaard om er steeds iets moois van te maken. Met veel
genoegen lezen we van de inspanningen en wedervaardigheden van alle in- en bijwoners van de Oase op de
Utrechtse Heuvelrug waar het Levende Water nog volop
aanwezig is. En daar niet alleen. Ook wordt er hard
gewerkt in Nepal en Bangladesh en elders. Met Afrika hebben wij zelf nog een
bijzondere band. Nog altijd in verbinding met werkers en organisaties daar. Toentertijd hectische maar o zo mooie hoogtepunten in ons bestaan. 10 jaar van warme (niet alleen letterlijke) herinneringen.
Doen wij nog iets op onze “oude”dag? Hier en nu, op bescheiden schaal, alleen
nog bezig met ontvangen en doorgeven van kleding, ook naar landen als Roemenië (Roma gemeenschappen). En proberen staande te blijven in ons allerheiligst
geloof. Alle vruchten van de Geest komen niet altijd tot volle wasdom. Tot mijn
spijt moet ik dat soms wel vaststellen. Maar we blijven ons best doen.
Vriendelijke groeten aan allen,
Geert en Aukje Grooten
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