Agenda samenkomsten
juli en augustus
Juli - augustus 2017

Verjaardagen
juli en augustus

Zondag 2 juli 10:00 uur
samenkomst met viering Avondmaal
Spreker: John Karsten
1 juli
17 juli
22 juli
30 juli

Jaap Bakker
Ruud Super
Cees van Breukelen
Charissa
Meeuwenoord

3 aug
3 aug

Ellen van Amstel
Esther Goudsblom

8 aug

Airen Klingenberg
(1 jaar)

Zondag 30 juli 10:00 uur
Spreker: Paul van der Laan

12 aug
16 aug

Trieneke Vos
Gerda van
Groningen

Zondag 6 augustus 10:00 uur
samenkomst met viering Avondmaal
Spreker: John Karsten

18 aug

Joas van Hemert

26 aug

Elianne
Demmendal

Zondag 9 juli 10:00 uur
Spreker: Marianne Loggers
Zondag 16 juli 10:00 uur
Spreker: Hans Cramer
Zondag 23 juli 10:00 uur
Spreker: Connie Karsten

26 aug Myrthe Scheld
Zondag 13 augustus 10:00 uur
Spreker: Marianne Loggers

26 aug
27 aug

Pop Cramer
Aart van der
Sluijs

Zondag 20 augustus 10:00 uur
Spreker: Connie Karsten
Zondag 27 augustus 10:00 uur
Spreker: gastspreker

De vrucht van de
Geest is leven in de
Geest

Opgenomen in de
wolk van getuigen

God schiep alles en
zag dat het goed was

Studiekatern door John
Karsten

Oud-leden Gré Roose en
Josina Beintema

Foto van Mary van den
Bosch

Zondag 3 september 10:00 uur
samenkomst met viering Avondmaal
Spreker: John Karsten
De ledennajaarsvergadering zal zijn op zondagavond 5 november om
19:30 uur. Belangstellende niet-leden kunnen een verzoek tot bijwonen
van de vergadering doen via de secretaris van het Bestuur.
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De vrucht van de Geest is leven in de Geest

2

Terugkijkend heb ik per aflevering van het magazine steeds een onderdeel
van de vrucht van de Geest besproken. Wat kunnen wij nog meer bij Paulus vinden? Voor Paulus is leven in de Geest hetzelfde als de vrucht van de
Geest voortbrengen en “in Christus” zijn. In zijn Brief aan de Romeinen
gaat Paulus nog een stap verder dan in zijn Brief aan de Galaten.
1. Geen veroordeling 8:1-4
8:1 “ Dus wie in Christus Jezus zijn,
Paulus heeft de gemeente te Rome niet worden niet meer veroordeeld”. Hiergesticht. Waarom schrijft Paulus dan
voor in 5:9 heeft Paulus al gesteld dat
zijn brief aan hen?
nu wij door de dood van Jezus zijn
Twee redenen zijn duidelijk door Paulus vrijgesproken wij zeker worden gered
aangegeven. In de eerste plaats wil hij
en niet veroordeeld. Door Jezus’
Rome bezoeken op doorreis naar Spankomst en dood voor ons zijn wij beje. Deze brief gaat voor hem uit om de
gemeente te laten zien wat voor evange- vrijd. Dan mogen wij leven geleid in
heiligheid door de heilige Geest.
lie hij verkondigt. Om in Spanje het
evangelie met succes te verkondigen
2. Twee levenswijzen 8:5-8
heeft hij hulp nodig. Contacten, mogelijk tolken, want Spanje heeft bijna geen Er zijn twee levenswijzen. De eerste is
synagogen en er wordt, naast inheemse leven zonder God. Dit kan zijn in optalen, meer Latijn dan Grieks gesprozichtige zonde, maar ook in onverken.
schilligheid en hoogmoed. De tweede
Een tweede reden is dat hij de gemeente levenswijze is geleid door de Geest in
wil versterken. Een voorproef hiervan
leven en vrede. Jezus’ dood betekent
vinden we in hoofdstuk 5 t/m 8, waarin het einde van het oude tijdperk waarin
het leven in de Geest uitgelegd wordt
zonde heerst en de wet machteloos
als de andere kant van leven als een geblijkt om te redden. De wet zegt wat
rechtvaardigde.
wij moeten doen, maar wij hebben
Ik sla een groot stuk over, om tot de
hoofdzaak te komen, hoofdstuk 8:1-17. daartoe niet de kracht. De Geest geeft
zowel de wil als de kracht om in deze
zondige wereld te leven als burgers
Leven in de Geest
van de toekomstige tijd. Het is alsof je
leeft in een dictatuur, maar jij je waar
Dit gedeelte kan met vijf kopjes als
mogelijk onthoudt van medewerking
volgt worden uitgelegd.
aan onderdrukking.
Korte inleiding

3. Mensen “in Christus”, “geleid
door de Geest” hebben leven 8:9-11
9 Maar u leeft niet zo. U laat u leiden
door de Geest, want de Geest van God
woont in u. Iemand die zich niet laat
leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe.
10 Als Christus echter in u leeft, bent u
door de zonde weliswaar sterfelijk, maar
de Geest schenkt u leven, omdat u door
God als rechtvaardigen bent aangenomen.
11 Want als de Geest van Hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u
woont, zal Hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend
maken door zijn Geest, die in u leeft.
Christen worden begint met bekering,
zichtbaar door de belijdenis van de
doop. Daarna volgt een leven waarin
wij een relatie met Jezus onderhouden.
Gebed en persoonlijk Bijbellezen hoort
daarbij. Echter, “in Christus zijn” is niet
thuis alleen zijn. Regelmatig samenkomen met medegelovigen hoort erbij.
Wie God als Vader heeft, krijgt er broeders en zusters bij. Daarmee moet je
contact onderhouden. Naar buiten toe
mag zichtbaar zijn dat je een christen
bent. Niet zo zeer door het dragen van
een kruisje, maar door je doen en laten.
Niet boos worden, maar anderen vriendelijk helpen. Wie zo leeft, leeft nu in
vrede en kan uitzien naar de opstanding
als Jezus terug komt.

4. Oproep om niet te leven
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“door onze eigen wil” (NBV)
maar “door de Geest” 8:12, 13.
12 “Broeders en zusters, we hoeven ons
niet langer te laten leiden door onze
eigen wil.
13 Als u dat wel dot, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt
door de Geest, zult u leven.”
Leven als een Christen is meer dan verstandelijk aan te nemen dat God bestaat
en liefde is. Reddend geloof verandert
ons. Het is als echte liefde voor een enkele vrouw, je echtgenote. Trouw aan
haar betekent dat je alle andere vrouwen
verzaakt en dat je tijd en aandacht aan
haar geeft.
5. Kinderen van God zijn geen slaven. Door aanneming (adoptie) mogen wij God Abba noemen. 8:14-17
14 Allen die door de Geest van God
worden geleid, zijn kinderen van God.
15 U hebt de Geest niet ontvangen om
opnieuw als slaven in angst te leven, u
hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen
aanroepen met ‘Abba, Vader’.
16 De Geest zelf verzekert onze geest
dat wij Gods kinderen zijn.
17 En nu we zijn kinderen zijn, zijn we
ook zijn erfgenamen, erfgenamen van
God.
Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om
met hem te kunnen delen in Gods
luister.

Paulus stelt dat wij door de Geest van
God te ontvangen, kinderen van God
zijn geworden. Dat zijn wij niet van
nature. Door genade zijn wij kinderen
van God geworden. Paulus gebruikt
hier een beeldspraak die zijn lezers in
de Griekse en Romeinse wereld onmiddellijk zouden begrijpen. Hij heeft
het over adoptie of aanneming tot
zoonschap. Een Romein kon een ander, kind of volwassene, als zoon
adopteren. Daarmee kwam die persoon in een andere familie terecht.
Zijn oude schulden vervielen, hij telde
evengoed mee als de op natuurlijke
wijze geboren kinderen. Ook kreeg die
persoon een andere naam, met de
daaraan verbonden status.

Kind zijn is een voorrecht, maar
4
brengt ook verplichtingen met zich
mee. Dat wordt niet als een verplichting beleefd, omdat ouders van hun
kinderen houden en voor hen zorgen.
Kinderen van hun kant houden van
hun ouders en willen ook, naar vermogen, voor hen zorgen.

Echter, in de oudheid hadden zonen
als mannen meer status dan dochters,
die vrouwen waren.
Nu is het zo dat christenvrouwen
delen in dezelfde status als christenmannen.
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“De Heer is mijn Herder”
Psalm 23
In de leeftijd van 93 jaar is rustig ingeslapen,
in het geloof naar haar Heer te gaan

Josina van der Veer
* 12 maart 1924, Zeist

† 3 juni 2017, Zeist

weduwe van Lieuwe Beintema † 2012
eerder weduwe van Johannes van Hoevelaak † 1987
Kinderen
Kleinkinderen
en de vrienden van E.G. “De Oase”
Correspondentieadres:
Huib en Gaatske de Graaf
Koperwiek 10
8081 ZP ELBURG

Een beroemd voorbeeld is wel dat de
Romein Octavianus postuum door
Julius Caesar geadopteerd werd. Daarmee kon hij Caesar wreken en hem
opvolgen als feitelijke heerser over het
Romeinse rijk.
Even terzijde: waar de NBV spreekt
van “kinderen” geeft de Griekse tekst
“zonen”. De uitdrukking sluit christenvrouwen wel in, zodat de NBV het
goed vertaalt..

Gemeentenieuws

De vrucht van de Geest dragen is
leven in de Geest. Verbonden zijn
met Jezus en met medegelovigen
mogen wij voortgang maken in het
lijken op Jezus.
Hierna zal Paulus spreken over het
lijden van deze tijd. Dat hoort erbij, op
weg naar Gods heerlijkheid. Dat wil ik
bij een latere gelegenheid bespreken.
John Karsten

Onze dank voor
de zorg gaat uit naar het
personeel van de
Mirtehof.

Donderdag 8 juni werd o.l.v. Connie Karsten de afscheidsdienst gehouden in de
kapel van de Mirtehof te Zeist. Aansluitend is Josina begraven op de gemeentelijke begraafplaats van Zeist. Josina laat een lege plaats achter zowel haar stoel in
de kerk als bij de Volvo-kring nieuwe stijl. Ze was jaren lang lid van de Volvo-

kring oude stijl o.l.v. Jan Zijp/Marianne Loggers. Uit die groep zijn Sylvia de 6
la Parra (Bonaire), Tonny Puijk (Delft) en Leen Birkenholz (Zeist) nog in leven,
evenals Ellen van Amstel (Zeist) en Marianne Loggers (Doorn) die beiden ook
nog lid zijn van De Oase!
Op de foto v.l.n.r: Josina Beintema, Gré Roose, Sylvia de la Parra, Ellen van Amstel,
Marianne Loggers, Jan Zijp, Sjaan Struve en Alie Kreulen.
Verhuisnieuws
Ook Herma den Otter is verhuisd.
Haar nieuwe adres is:
Griffensteinselaan 129, 3703 AW Zeist

Nog meer verhuisnieuws
Alle spullen taan al ingepakt, maar Louise moet echt nog 2 maanden wachten, want de aannemer kan het nieuwe pand nog niet opleveren. De verhuisdag stond gepland op 5 juli, maar… is uitgesteld
tot 12-13 september. Het nieuwe adres is natuurlijk wel al bekend:
De Buitenhof, Alfred Tepepad 2 nr 24,
3972 DH DRIEBERGEN
Websitenieuws
Sinds 11 juni is de website weer online!
Het heeft lang geduurd. Het is geen peulenschilletje om even een nieuwe site te
bouwen, die aan alle eisen voldoet en door meerdere mensen bewerkt moest
kunnen worden. Jan Smit heeft het leeuwendeel gedaan, gevolgd door Joost
Meeuwenoord die de site verhuisde naar een nieuwe leverancier.
Marianne Loggers heeft de inhoud bewerkt. Boy bewerkt de preken, zodat die
zonder haperingen op de site gezet kunnen worden.
Het grootste deel staat erop, zoals het OASE magazine, alle preken, de studie
van John over de Vrucht van de Geest, evenals de nieuwste leden– en vriendenlijst, telefoonlijst en verjaardagslijst (juni 2017).
Leden moeten zich wel opnieuw registreren om in het ‘verborgen’
gedeelte van de website te kunnen komen.

6 juli 1967 - 6 juli 2017
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Herkent u deze mensen?
Het zijn Jan Smit en Aukje Mik op hun trouwdag 6 juli 1967.
Dat is dit jaar inderdaad 50 jaar geleden. Een
topjubileumjaar dus.
U kunt hen feliciteren door een kaartje te sturen:
Jan en Aukje Smit
Schermbloem 39
7322 TN APELDOORN

Van het Bestuur
Bericht over de financiën
Wij zijn halverwege het jaar 2017. Wij kunnen zien hoe de inkomsten en uitgaven zijn geweest in deze eerste 6 maanden. Het goede nieuws is dat de uitgaven
ongeveer volgens de begroting lopen. Het slechte nieuws is dat de inkomsten
per maand iets minder zijn dan begroot. Als deze lijn zich in de volgende zes
maanden voortzet, dan is de verwachting dat wij € 500,00 te weinig zullen binnen krijgen. Het bestuur laat dit bekend maken zodat iedereen tijdig op de
hoogte is.
Bericht over de lidmaatschap
In de bestuursvergadering van juni is de aanvraag tot lidmaatschap van zuster
Christien den Otter geaccrediteerd. Zuster Christien komt al weer jaren in de
gemeente. Dat zij op haar hoge leeftijd (92 jaar) het lidmaatschap heeft aangevraagd is bijzonder en verheugend! Elke gemeente heeft zuilen nodig die de tand
des tijds hebben doorstaan!
Wilt u haar welkom heten als lid, stuur dan gewoon een kaartje:
Zr. Christien den Otter,
Laan van Henegouwen 54
3703 TE ZEIST
Jammer genoeg is er van haar nog geen foto beschikbaar.

Gemeente zijn door de week heen
Verslag huiskring 2016 - 2017
Vanaf september 2016 tot en met juni
2017 kwam de huiskring bij elkaar op
elke 1ste en 3de dinsdagavond onder
leiding van Connie Karsten met assistentie van Trieneke Vos.
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de noden.
De laatste avond kregen alle deelnemers een kaart met een tekst die hen
aan de studies zou doen terugdenken:
in het nieuwe verbond is dankzij
Christus alles beter.
Verslag Bijbelleeskring 2016 - 2017

We waren met 9 deelnemers en begonnen in het huis van Aart en Mieke van
der Sluijs. Vanaf januari moesten we
een ander huis zien te vinden omdat
Aart wegens een val was opgenomen
in het ziekenhuis en vanaf half juni
permanent zijn intrek in De Wijngaard
heeft genomen. Jaap en Wil Bakker
stelden hun huis ter beschikking voor
de rest van het seizoen. Het aantal
deelnemers zakte van 9 naar 7 doordat
Aart en Mieke niet meer mee konden
doen. Wat later waren er weer 9 door
toevoeging van Jaap Bakker en Esther
Elligens.
We behandelden de brief aan de Hebreeën, een leerzame maar soms ook
moeilijke brief. Twee avonden werden
verzorgd door Trieneke met een studie
over Paulus, zijn leven en onderwijs.
Een mooie aanvulling op de Hebreeën
brief.
De tweede avond in december had
ieder een bijdrage n.a.v. een kerstthema. De sfeer was alle avonden goed.
De avonden werden altijd afgesloten
met gebed voor elkaar en de genoem-

Elke 2de dinsdagavond in de maand
werd er een Bijbelleeskring gehouden
ten huize van de familie Karsten onder
leiding van Connie Karsten met assistentie van Gerard Hoogenraad.
Het aantal enthousiaste deelnemers
was 10 waarvan 2 die niet rechtstreeks
met De Oase verbonden zijn. Door
deel te nemen aan de avonden mogen
ze er zeker bij horen! Eén van hen kon
deelnemer zijn, omdat John bij haar
thuis op de kindertjes paste! Aan het
eind van het seizoen was de opkomst
wat lager door ziekte van een aantal
mensen.
We lazen met elkaar delen van het
Marcus evangelie uit de Bijbel in Gewone Taal. We spraken daarover en
deelden onze ervaringen over het
leven (met God).
In december hadden we een gezellige
avond waarin we elkaar kleine persoonlijke cadeautjes gaven. Met dankbaarheid kijken we terug op deze
avonden.

Er werd al animo getoond voor een
voortzetting in het nieuwe seizoen.
Connie Karsten
Verslag Volvo-kring 2016-2017
Met de aankondiging dat Jan & Aukje
Smit naar Apeldoorn zouden verhuizen,
leek de Volvo-kring ineens onbemand.
Niets was minder waar, want Marianne
Loggers werd gevraagd de coördinatie
op zich te nemen. Er werd een team
samengesteld. Wil en Jaap Bakker stelden hun huis open en functioneerden
als gastdame en –heer. Patricia en Ronald Lucas verzorgden de muzikale begeleiding. Hans en Pop Cramer versterkten de gelederen.
Elke tweede donderdagmiddag van de
maand kwamen ten huize van Jaap en
Wil Bakker de 55-plussers bij elkaar,
waarbij Marianne Loggers en Hans Cramer afwisselend de middagen inhoudelijk verzorgden. Het deelnemersaantal,
onderhevig aan ziekte, wisselde ook
sterk.
De kerstviering werd een gezellige middag met een uitgebreide soep-, brooden hapjesmaaltijd en een recordaantal
deelnemers (14 mensen).
De laatste middag van het seizoen (8
juni) verviel vanwege ziekte en/of
vakantie van deelnemers.
Op die middag werd echter ook ons
oudste Volvolid, Josien Beintema, begraven ( zie pagina 7).

Verslag gebedsavond
2016-2017
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Met ingang van het seizoen 2016-2017
kwam de gemeentebrede gebedsavond
onder leiding van Marianne Loggers.
De avonden vonden plaats op de laatste dinsdag van elke maand en waren
meestal ten huize van Jaap en Wil Bakker. Elke avond stonden we even stil
bij een specifiek Bijbelgedeelte en zongen daarbij enkele passende liederen.
Het aantal deelnemers was vrijwel constant, wat tekenend is voor de passie
en trouw van de deelnemers. De jongste deelnemer was Yoshua Meeuwenoord, die liever bij de gebedsavond
was dan alleen in bed een boek lezen!
Door het seizoen heen hebben we veel
te danken gehad. Voor het nieuwe seizoen blijven er aandachtspunten over,
waaronder langdurige en/of chronische aandoeningen van leden en vrienden. Maar we hebben de wind (heilige
Geest) in de zeilen!

Marianne Loggers

Van de voorzitter Zendingscommissie

10

EEN PERSOONLIJK OFFER
Hebt u wel eens van Charles Studd gehoord? Hij werd einde
1860 in Engeland geboren en was daar in zijn studententijd
in Cambridge een bekende topsporter (cricket). Iemand
ook, die een leven in rijkdom voor zich had liggen. Toen
kwam hij door de bekende evangelist D.L. Moody tot bekering.
Zijn leven veranderde radicaal. Binnen korte tijd vertrok hij als zendeling naar
China. Later diende hij in India. Daar werd hij en zijn vrouw ziek. Terug in Engeland hoorde hij van de nood in het hart van Afrika. Daar wilde hij heen, maar:
geen organisatie wilde dit echtpaar meer uitzenden. Uiteindelijk vertrok hij toch
– uitgezonden door de door hem opgerichte ‘Hart van Afrika-zending’. Alleen
bleef Priscilla, zijn vrouw, in Engeland achter en vertegenwoordigde hem daar.
Fijn? Nee, een groot persoonlijk offer. Ik zou niet weten of ik dát zou kunnen.
En u? Gelukkig wordt dit niet van u en mij gevraagd.

Zendingszondag
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Nog voordat hun nieuws gepubliceerd werd in
dit magazine, waren ze al in ons midden:
Gods nieuwsbrengers uit Bangladesh! Heb je
deze dienst op 18 juni gemist? Geen nood, de
boodschap is op de website te beluisteren. De
power point plaatjes kunnen we er jammer
genoeg niet bij leveren! Enkele foto’s wel.
Bijzonder was de aanwezigheid van Corien
Dekker in deze dienst!

Charles heeft Priscilla nooit meer terug gezien. Zij stierf in Engeland, hij later in
Afrika.
Zoiets kan je alleen doen als de Heer het van je vraagt en er de kracht voor
geeft. Zoals Paulus deed. Hij wist dat hij van de Heer naar Jeruzalem moest
gaan, een zekere gevangenschap (en misschien wel dood) tegemoet. Hij ging. Hij
schrijft daar over: “Nu ben ik op weg naar Jeruzalem, gedreven door de Geest,
zonder te weten wat me daar te wachten staat, behalve dan dat de heilige Geest
me in iedere stad verzekert dat gevangenschap en vervolging mijn deel zullen
zijn. Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik
mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer
Jezus ontvangen heb: getuigen van het evangelie van Gods genade.” (Hand.
20:22-24 NBV).
Zendeling zijn?! Dat kan het bovenstaande betekenen. Maar zo handelen, kan
alleen als je van de Heer zeker weet, dat dit Zijn weg is voor jou. Daarvoor is
ook de ondersteuning nodig door de gebeden van andere christenen. Denkt u
zó aan onze zendelingen?
Hans Cramer

Op 28 juni mailt Mary van den Bosch (zij doet de boekingen van collecten en
giften):
Voor de zendingscollecte is er tot nu toe binnengekomen:
bij de collecte in de dienst € 172,90
via de bank
€ 120,00
totaal
€292,90
Er is door de tieners € 77,00 gespaard; dat is ook bestemd voor Bangladesh.
De Oase bewijst haar kracht door het werk van onze broeders en zusters in
Bangladesh te steunen met een totaal van € 369,90.
De Zendingscommissie bedankt iedere gever!

Van Freek en Mina

Beste broeders en zusters,
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gekocht om er een gebouw op te zetten. Het geld voor het gebouw is er al,
maar het land is laag. Het moet opgehoogd worden. De kosten liggen rond
de 3000 Euro.

Een veiligheidsdeskundige hier in dit
land zei dat het anders is dan het lijkt.
Het lijkt rustiger, maar de onrust is
dichtbij. We horen net dat de politie
weer een inval heeft gedaan in een huis Natuurlijk komen ze bij ons om hulp
in een stad in het westen van het land. vragen. Ze denken dat het gemakkelijk is voor buitenlanders om geld te
krijgen. Hoe dan ook; mochten jullie
Aanmoediging
een mogelijkheid zien om te helpen,
Mensen werden gearresteerd en zelflaat het ons dan even weten.
moord vesten en wapens werden gevonden. Zulke dingen gebeuren bijna
wekelijks. Wat zijn ze van plan? Wat is Effectieve manier
hun doel? Hoe veilig is de kerk? Hoe
De Bijbelschoolstudenten zijn deze
veilig zijn wij? In dit alles moedigen we maand niet in de school. Ze zijn naar
de kerk aan om een schuilplaats te vin- kerken gestuurd waar ze samen gaan
den bij de Allerhoogste (Psalm 91:1).
werken met de voorgangers. Met de
voorganger begint zo’n student een
Een nieuwe kerk
werk in een dorp in de buurt waar
Het werk gaat door. We kregen een
geen kerk is. Langzaam proberen zij
bericht over een kerk in het noorden
daar mensen samen te brengen met
van het land. Ze hebben een stuk land als doel een nieuwe kerk te stichten.

Als de student is afgestudeerd wordt
hij daar voorganger. Dit is een zeer
effectieve manier van kerkbouw.
Men begint meestal met een bijbelstudie bij mensen thuis. Langzamerhand proberen zij in die omgeving
meer van die studies in meer huizen
te geven. Als er vier of vijf van die
groepen zijn gaan ze samen een kerk
vormen.

Lesgeven aan
Bijbelschoolstudenten
is niet alleen goed voor
de geestelijke groei
van de student.
Als die student er opuit
gaat, deelt hij met
anderen wat hij op de
school heeft geleerd.

Het straatkinderenprogamma 13
Het effect van doorgeven zien we
ook onder de kinderen van het Straatkinderen progamma.
Zij leren bij ons lezen, schrijven en
rekenen, maar ook normen en waarden. Als ze thuis komen praten ze hier
over met hun ouders en broers en zussen.
Wij hoeven niet meer op zoek naar
kinderen als er een plaats vrijkomt.
Ouders komen naar ons toe om te vragen of hun kind ook bij ons mag komen. Het positieve wat men leert
wordt doorgegeven.
Veel dank voor jullie gebeden. Zonder
de Heer is het niet mogelijk om hier te
werken.
Ook veel dank voor de gaven. Zonder
gaven kunnen wij kinderen en Bijbelschoolstudenten niet beïnvloeden.
Freek en Mina

Blij vooruitzicht
Hanneke Awimbilla mailt op 3 juni:
“Ik heb net met veel plezier het Oase
nieuwsmagazine gelezen. De artikelen waren echt interessant.
Het is hier in Ghana nog steeds behoorlijk
heet geweest en de vochtigheid was ook hoog,
maar afgelopen nacht hebben we een hele
lange regenperiode gehad en daarmee ook
iets afkoeling.

We zien uit naar ons verlof van eind juli tot
midden oktober. Er zijn alweer 2 jaar voorbij gegaan sinds ons vorige verlof en het zijn 2
emotionele jaren geweest en met veel werkdruk, voor mij tenminste.
Twee jaar geleden namen we deel aan jullie
zendingszondag. We hopen dat het dit jaar
opnieuw een fijne dag zal worden, waarin
herdacht wordt dat God aan het werk is
wereldwijd.“

Een hartelijke groet,
Michael en Hanneke Awimbilla
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De grond waarop het nu staat wordt
gehuurd en dat geeft in een land als
Nepal altijd veel onzekerheid.
Ganga is aan haar laatste jaar aan de
Bijbelschool begonnen.

Berichten uit Nepal

Actie Dipak
Dipak en zijn gezin zijn inmiddels in
Kerala gearriveerd. Dipak is al met zijn
studie begonnen. Dat zal in het begin
niet meevallen voor hem, omdat alle
lessen in het Engels gegeven worden.
Hij spreekt wel redelijk Engels, maar les
krijgen in het Engels is toch een heel
ander verhaal. Dit vergt meestal een
periode van meerdere weken voordat
dit helemaal goed gaat.
Hun kinderen gaan inmiddels naar de
Internationale School in Kerala. Ook
voor hen geldt hetzelfde, alles gaat in
het Engels.

De ondersteuningsactie voor Dipak
loopt nog, er zijn al wat toezeggingen
voor ondersteuning voor hem binnen.
Bid dat Dipak en zijn kinderen snel
gewend zullen zijn aan het volgen van
de les in het Engels.

Tilak
Met Tilak en Ganga gaat het goed.
Het kerkje in Techo groeit langzaam
en er zijn veel goede contacten met
de andere mensen in het dorp, die intussen allemaal het evangelie gehoord
hebben.
Het kerkje is aan het sparen om t.z.t.
een stukje grond te kunnen kopen
voor het kerkje.
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Eén van deze activiteiten betrof de
wederopbouw van scholen. Vorige
maand is zo het 3e schoolproject af
gekomen. Ook het interieur zoals op
bijgaande foto te zien is.

Baniyapur
De bouw van het kerkje in Baniyapur
heeft helaas vertraging opgelopen. Eén
van de muren die in aanbouw was is
tijdens een storm gedeeltelijk ingestort.
Er wordt hard aan gewerkt om de opgelopen schade te herstellen en het
kerkje verder af te bouwen.

ACN

ACN is de diaconale tak van de kerken
in Pokhara.
Een deel van de tijd en middelen
wordt nog steeds gebruikt om problemen op te lossen die door de aardbeving van 4 jaar geleden ontstaan zijn .
Heel veel van dit werk gebeurde en
gebeurt nog steeds in nauwe samenwerking met lokale overheden en lokale kerkjes. Ze zijn heel blij met de hulp
van de christenen in Pokhara. Wat een
goed getuigenis!

Gebedspunten:
• Ze willen starten met een muziekgroep, maar er zijn nog geen muziekinstrumenten.
• Hun zoon Prathan had tot nu toe
geen eigen slaapkamer. Omdat hij
daar nu nu wel aan toe is, willen ze
graag een kamer aanbouwen aan
hun huisje.
• Voor de aankoop van een stukje
grond voor de kerk.
• Voor het laatste studiejaar van
Ganga.
• Voor de gelovigen in hun kerk.

Nog lang niet alle beschadigde huizen
en gebouwen zijn opnieuw opgebouwd. Er is ondermeer een tekort
aan goede vakmensen. Speciaal daarvoor worden trainingen verzorgd
waarbij de mensen niet alleen bouwen
wordt geleerd, maar ook bouwen op
een degelijke, aardbevingsbestendige
manier.
Voor meer info zie https:www.h4n.nl

Colofon De Oase
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