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Informatie over de viering van de
Adventszondagen staat op pag. 8-9.
Zondag 3 december 10:00 uur
samenkomst met Avondmaal
1ste zondag van Advent
Spreker: John Karsten
Zangleiding: Inge Hoogenraad
Zondag 10 december 10:00 uur
2de zondag van Advent
Spreker: Marc Vrijenhoek
Zangleiding: Antoinette Wienke
Zondag 17 december 10:00 uur
Zendingszondag en kerstcollecte
3de zondag van Advent
Spreker: Jan Smit
Zangleiding: Anneke Demmendal
Zondag 24 december 10:00 uur
4de zondag van Advent
Spreker: Marianne Loggers
Zangleiding: John Karsten
Maandag 25 december 10:00 uur
Kerstdag met lunch
Dienst o.l.v. Charissa Meeuwenoord
Zondag 31 december 10:00 uur
Afsluiting van het jaar

Gymzaaldienst 12 november
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De gymzaaldienst is goed bezocht! Samen met 9 kinderen en 3 tieners hadden we
een gezellige en sportieve ochtend. Het thema was deze keer "discipel van Jezus
zijn ". Door een vriendje mee te nemen, werd op deze manier het discipel zijn al
in praktijk gebracht!

Na kennismaking met elkaar (niet iedereen kende elkaar) en een gebed in de
kring verzorgde Stephan de warming-up.
Daarna deden we tweeling-tikkertje
(samenwerken), paaltjes voetbal en even
lekker spelen op de toestellen. Noam, de
jongste van het stel, deed ook lekker mee
en ging soms ook heerlijk zijn eigen gangetje.
Tijdens wat drinken en een snoepje vertelde Inge het verhaal van Tic de handschoen. Hij voelde zich overbodig en
werd maar nooit gebruikt. Maar als hij
gebruikt zou worden voor een of ander
klusje zou hij daarna weggegooid worden.
O, wat was hij daar bang voor… Maar het
liep gelukkig allemaal goed af. Hij werd
ingelijst en aan de muur opgehangen.

Zo is iedereen van waarde en hoort erbij!
Om de beurten mochten ze een kunstje
doen op de toestellen en iedereen deed dat
na. Zo mogen wij ook Jezus volgen en nadoen.
Met degenen die dat wilden, speelden we
trefbal. De anderen vermaakten zich aan de
touwen, de ringen en het wandrek.
Tot slot moesten samen opruimen, een
groepsfoto maken en een lekker zakje
chips eten. Het was een zeer geslaagde ochtend, vol gezelligheid en plezier!
Yoshua, Noanna, Luc, Joas, Noam, Carlos,
Boaz, Max, Sune, Sifra, Elianne, Stephan,
Anneke, Joost en Inge
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Eeuwigheidzondag… een dag om te vieren?
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Geschiedenis

Een dag om te vieren

In de Protestantse kerken werd de Gedachteniszondag vooral de ‘Laatste Zondag van
het kerkelijk jaar’ genoemd. Deze naamswijziging was voornamelijk om de viering
los te koppelen van het gebruik in de Katholieke kerk op Allerheiligen (1 november). Wij weten toch dat wij hier, aan de
aardse kant van het leven, niet meer kunnen toevoegen aan de redding van een
overleden mens.
Op de ‘Laatste zondag van het kerkelijk
jaar’ worden alle mensen herdacht die ons
in dat kerkelijk jaar zijn voorgegaan naar de
eeuwigheid. Een mooie gedachte, want niet
iedereen heeft de gelegenheid gehad aanwezig te zijn bij de uitvaart van een overledene. Laat staan dat iemand zijn of haar gevoelens heeft kunnen uiten. Enkele jaren
geleden werd de naam gewijzigd in
Eeuwigheidzondag.

Onder leiding van Charissa Meeuwenoord
mmv Joost en Elianne vierden wij op 26
november de herinnering aan:
Josien Beintema-van der Veer en haar
kleinzoon Ruben van der Graaf, Jan
Bourbonje, Cor Goudsblom, Henriet
Iestra en Tonny Puijk. Voor elk van hen
werd een kaars aangestoken.

Plek in De Oase

Elke kaart had een foto, de naam en sterfdatum van de overledene, illustratie van
een verlicht pad en het lied uit het Liedboek 840.

In De Oase hebben we de viering van deze
bijzondere zondag ook een plek gegeven.
Deze viering vindt ook plaats op de
‘Laatste zondag van het kerkelijk jaar’. Dat
is altijd de zondag die vooraf gaat aan de
zondag van 1ste Advent.
Door de jaren heen hebben wij als leiding
gemerkt dat deze viering er toe doet, vooral
bij nabestaanden van de overledene. Veel
nabestaanden kwamen niet of niet meer in
een kerk en vonden de herdenking van hun
geliefd familielid bijzonder.
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Die kaarsen waren voorzien van een kleinere kaart met het eerste couplet van lied 840.
De herdenkingstafel met kaarsen en kaarten was verzorgd door Marianne Loggers.
Blijvende woorden
Ik (Connie) dacht met de aanwezigen na
over vergankelijkheid en over “dat wat
blijft”: het Woord van God en dan vooral
het Woord van liefde, redding en genade (1
Petrus 1: 24, 25).

Het was een moment om na te denken over en dankbaar te zijn voor dat wat de overledene in ons leven betekend heeft. En welke daden wij in ons leven kunnen voortzetten.
Een herdenking is dan ook: jezelf een spiegel voorhouden. Wie zal er ooit dankbaar zijn
voor jou en jouw leven? Wie zal zich jou blijvend ten goede herinneren?
Een mooie dienst met bijzondere elementen en dankbare woorden van zowel nabestaanden als gemeenteleden!
Connie Karsten

OASE nieuwtjes!
Studiekatern
De studiekatern van John Karsten wordt
een maand opgeschoven. In het eerste
magazine van 2018 zal er weer een mooie
portie studie worden aangeboden!
Terug in Nederland
Sylvia de la Parra-Jesserun is van Aruba
naar Nederland terug gekomen. Haar psychische gesteldheid maakte het niet mogelijk nog langer bij haar dochter en schoonzoon te wonen.
Daarnaast werden nog een zevental andere kaarsen aangestoken ter herdenking
van niet met naam genoemde geliefden.

Wooncentrum Heerewegen Zeist,
Afd. Cattenbroeck (9de verdieping)
Arnhemse Bovenweg 80
3708 AH Zeist

Declaraties
Een dringend verzoek aan ieder die nog
declaraties heeft liggen. Willen jullie deze
vóór het einde van het jaar indienen, zodat
de boekhouding op tijd kan worden afgesloten! Henk Nicolai is de penningmeester,
maar Letty Scheld verzorgt de betalingen.
Declaraties moeten voorzien zijn van originele kassabonnen.

Kinderen wijzen de weg
In de cyclus van Discipelen van Jezus
moest ik op 19 november in de zondagsschool de persoon van Tomas behandelen. Niet echt een leuk onderwerp, want hij staat vooral bekend als
de ‘ongelovige Tomas’. Maar ik vond in
de Bijbel toch ook positieve geluiden
over Tomas. Daar ging ik dus voor.

Mijn uitleg: Een dode is alleen nog
maar de buitenkant van de mens. De
binnenkant is bij de Heer.

Boaz en Yoshua lazen allebei een perikoop uit de Bijbel (Joh..20). Natuurlijk
kwam het meteen over het ‘ongeloof’
van Tomas. De discussie zette in, want
ze vonden het geen probleem dat Tomas twijfelde aan Jezus’ opstanding.

Toelichting van Boaz: ‘Het is je ziel, de
geest, die eruit gaat om bij de Heer te wonen.’
Reactie van Yoshua: ‘O nu begrijp ik het.
Je lichaam zijn de kleren voor je ziel!’

Het eerste positieve punt: Tomas was
niet bang om met Jezus mee te gaan om
te sterven! Dit bracht de discussie op
een hoger niveau. De kinderen bevroegen elkaar of ze wel eens bang waren?
Geen punt, volgens Yoshua. Want als je
nooit bang bent breng je jezelf in gevaar!
De toelichting kwam ook meteen op
tafel. Met een waarschuwend vingertje
zei het wijze jongetje: ‘Als je nooit bang
bent, klim je misschien zo over het hek bij de
leeuwen en dan is het met je gedaan!’ Bang zijn
is dus ook wel goed voor je.’

Advent: hoop wordt vervuld
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Vraag van Yoshua: ‘Halen ze dan je hart
eruit?’ Mijn uitleg: ‘Nee, want als je je
hart aan de Heer geeft, blijft het toch
ook op zijn plaats.’

Dan naar het twee positieve punt:
Tomas deed zich niet wijzer voor dan
hij was. Jezus praat over de Vader, die
veel plaats heeft. Jezus gaat daar heen
om ook plaats te maken voor zijn volgelingen. Hij geeft de opdracht om die
weg ook te gaan zodat ze hun plaats
kunnen bereiken. Tomas is de enige
die aangeeft dat hij het niet begrijpt.
Gelukkig maar, want daarop krijgt hij
uitleg dat Jezus de weg is, de waarheid
heeft en het leven geeft.
Conclusie van beide jongens: ‘Niks erg
‘dus dat Tomas twijfelde of ongelovig was.
Hij was verder echt een goeie!’

Ja, daar stond ik dan met een mond vol
tanden. Nog even terug naar de geschiedenis waarover het ging: Lazarus die
niet sliep maar dood was.

In een uurtje zondagsschoolles ben ik
weer wat wijzer geworden. Niet door
mijn goede voorbereidingen, maar
door twee wijze jongetjes!

Direct openden de jongens de discussie
weer: ‘Wat is dood? Hoe zie je er dan uit?’

Marianne Loggers
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In De OASE vieren wij ook de zondagen van Advent. Waarom ook niet?
De Bijbel zegt dat we onze feestdagen mogen vieren. En de Adventszondagen
zijn bij uitstek een gelegenheid om onze hoop te vieren!
Het is toch een feest om onze hoop gestalte te zien krijgen in de geboorte van de
Zoon van God. Jezus, die de wereld redt van zonde en dood.

Komst
Advent is de benaming voor de aanloopperiode naar kerst. De naam advent komt van
het Latijnse woord adventus, dat komst betekent. In de adventsperiode bereiden christenen zich voor op de herdenking van de
geboorte van Jezus.
De viering van Eeuwigheidzondag is de
afsluiting van het kerkelijk jaar. Met de viering van 1ste Advent begint dan meteen het
nieuwe kerkelijk jaar.
In kerken wordt de advent symbolisch
zichtbaar gemaakt door een kaarsenstandaard of een adventskrans waarop vier
kaarsen staan. Elke zondag wordt een extra
kaars aangestoken. Op de laatste zondag
voor kerst branden dan alle kaarsen.

Duidelijkheid voor iedereen
De eerste adventskrans werd bedacht door
de Lutherse theoloog Johann
Hinrich Wichern (1808–1881). Hij ving veel
kinderen op die uit armoedige gezinnen
afkomstig waren. De kinderen vroegen
vaak wanneer het eindelijk kerst was.
In 1839 besloot hij uit een houten wiel een
krans te maken met vier grote en 24 kleine
kaarsen. Voor elke adventszondag werd een
grote kaars aangestoken en voor elke andere dag een kleine. Sinds 1860 wordt de
adventskrans met dennengroen versierd.

Dit jaar gaan we op bijzondere manier
aandacht geven aan de viering van
Advent. Elke zondag ontvouwt de komst
zich door mensen heen. Ook is er steeds
een vervolgcouplet van het Adventslied
met steeds hetzelfde refrein:

God heeft iets nieuws bedacht
Hij heeft het zelf verzonnen
Heb je het niet gemerkt?
Het is allang begonnen

1ste zondag van Advent
Een kinderloos echtpaar staat centraal:
Zacharias en Elisabet.

Zacharias, luister goed,
dit nieuws is niet gewoon:
jij en je vrouw Elisabet
krijgen straks een zoon
Noem hem Johannes,
God is goed, want hij is heel speciaal
Met hem begint een nieuwe tijd
een wondermooi verhaal

2de zondag van Advent

4de zondag van Advent

Maria, een meisje wordt uitgekozen.

De traditie wordt doorbroken.

Dag Maria, wees niet bang
God stuurt jou een bericht
Jij wordt de moeder van Zijn Zoon
de drager van het licht
Zijn naam zal daarom Jezus zijn
Hij die de mensen redt
Al heel gauw zul je zwanger zijn
net als Elisabet
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Hier zijn we dan, Elisabet
van harte met je zoon
Hij zal wel heten naar je man
zo gaat dat hier gewoon
Maar Zacharias schrijft iets op
want praten kan hij niet
Hij schrijft: Johannes is zijn naam
en dan zingt hij een lied

3de zondag van Advent
Twee vrouwen vieren hun verwachting.

Dag Maria, wat een eer
kom binnen, welkom hier
Het kindje in mijn buik springt op
en trappelt van plezier
Elisabet, ik ben zo blij
God is in ons aan 't werk
Gewone mensen maakt Hij rijk
de zwakken maakt Hij sterk

Kerst
De komst van de Redder: Jezus.

Alle eer aan onze God
en vrede,deze nacht
Kom herders, zoek het Koningskind
zo anders dan je dacht
een voerbak met een baby'tje
in doeken en niets meer
Toch zal Hij eens de Redder zijn
Christus, onze Heer

Van de voorzitter Zendingscommissie
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DEADLINE

U weet toch wat een deadline is? Het woordenboek zegt: ‘Deadline is de
tijdslimiet die aan een bepaalde werkzaamheid of proces is gesteld, of de
uiterste datum waarop die werkzaamheid of dat proces moet zijn afgerond. Een ingewikkelde beschrijving van iets heel duidelijks. Zal ik het
anders zeggen? Iets wat je doet of verantwoordelijk voor bent, moet op
een afgesproken tijdstip klaar zijn. Dat kan wel eens spanning geven. Als
je weet (of denkt) dat je iets af moet krijgen en je weet (of denkt) dat dat
niet lukt. Sommigen gaan dan fouten maken, anderen werken het beste onder zo’n
spanning.
De Bijbel kent ook deadlines. Met positieve en negatieve gevolgen. Zo vertelt 1 Samuël
13 over Saul die wacht op de profeet Samuël die voor hem en voor het leger van Israël
een offer zal brengen. Als Saul vindt dat Samuël te laat komt en hij onder druk komt te
staan, gaat hij buiten zijn boekje en brengt zelf maar vast het offer. Het kost hem zijn
koningschap.
En positief? God de Vader heeft ons de terugkomst van Zijn Zoon, Jezus Christus,
beloofd. Dan zal alles veranderen. Dan moeten ook alle volken bereikt zijn met het
evangelie van Gods Koninkrijk. Weten van de bevrijdende en reddende boodschap van
Jezus Christus. Betekent het dat alle christenen, en zeker diegenen die in zendingstaken
werken, onder de stress, de spanning, moeten werken omdat anders die taak niet afkomt? Nee. Wel dat we moeten doen wat Jezus ons opgedragen heeft toen Hij terug
ging naar Zijn Vader “19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te
dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten
houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot
aan de voltooiing van deze wereld.’” (Mt 28:19-20 NBV).
Dat kan hier, in Nederland, maar ook in de zending. De Bijbel noemt dat: ‘werken zolang als het dag is’(Joh. 9:4). Hoe doe je dat? Gewoon doorgaan omdat je weet wat
jouw taak is in Gods Koninkrijk. Niet meer en niet minder. Het resultaat is de verantwoordelijkheid van je opdrachtgever, Jezus Christus.
Hans Cramer,
Zendingscommissie De Oase

Bericht van Freek en Mina
Beste broeders en zusters,
We dachten even dat de winter er aan zou komen. Het
werd al wat koeler, net onder de 30 graden, maar de laatste dagen loopt de temperatuur weer op en is het rond de 33 graden. Nog even geduld
dus om af te koelen.

Veiligheidssituatie
Even een update wat betreft de veiligheidssituatie:
 Bijna wekelijks valt de politie ergens
een huis binnen waar mensen worden
gearresteerd omdat er o.a. wapens worden gevonden. De Australische overheid waarschuwt hun inzittenden zeer
voorzichtig te zijn en indien niet nodig
niet naar dit land af te reizen. Ze hebben het over aanwijzingen, maar wat
die zijn wordt niet vermeld.
 Eind vorige maand arresteerde de politie een piloot van de nationale luchtvaartmaatschappij die plannen had om
met een passagiersvliegtuig een belangrijk gebouw
in de stad binnen te vliegen. Er zijn
nogal wat mensen opgepakt die hier
ook iets mee te maken zouden hebben.
 Men heeft onder de Rohingya’s cellen
ontdekt die aanslagen aan het voorbereiden waren. Men denkt dat er geronseld wordt. Het gaat hier om mensen
die vaak alles hebben verloren, waaronder familieleden en geen hoge verwachting meer hebben om opnieuw te kunnen beginnen. Zij hebben onze gebeden nodig.
Bijbelschool
Freek is weer even gestopt met het gaan
naar de Bijbelschool. We geven nu weer
les via Skype of WhatsApp. Dit keer niet
omdat het te onveilig zou zijn. Dit keer
gaat het meer om de veiligheid op de weg.
De wegen zijn zo slecht. Zitten vol gaten
en kuilen. Er zijn hele stukken waar het
wegdek is verdwenen. Onze auto is niet
zo sterk en niet zo nieuw. Op deze wegen
zou er snel niets meer van over zijn. Door
die slechte wegen ontstaan er grote verkeersopstoppingen. Het zijn vooral de
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vrachtauto's die soms gewoon niet
verder kunnen. Door dit gedoe zitten
we vaak uren op de weg. Thuis lesgeven is
dus veiliger en het bespaart een hoop tijd.
Het heeft ook nadelen. Er is geen persoonlijk contact met de studenten. Het is
ook niet mogelijk om door lichaamstaal,
gezichtsuitdrukkingen te zien of ze begrijpen wat er onderwezen wordt.

Aandacht voort mannen
Al een poosje geleden zijn we begonnen
met op maandagavond een bijeenkomst
voor mannen. Er komen zo rond de acht
broeders. Het zijn altijd bijzondere momenten. Het is de bedoeling dat een van
de mannen iets voorbereidt. Maar dat
komt er niet altijd van. Het zijn mensen
met drukke banen die vaak direct van hun
werk naar de bijeenkomst komen. Het
komt dan ook regelmatig voor dat iedereen mij (Freek) zit aan te kijken. Ik moet
dan ook altijd voorbereid zijn.
De laatste weken hebben we vooral gekeken naar wat Paulus in zijn brief aan de
Romeinen schrijft. We komen dan steeds
weer terug op hoofdstuk 3:21 “Maar nu

is zonder de wet gerechtigheid van
God geopenbaard, waarvan door de
Wet en de Profeten is getuigd.”

God heeft ons gerechtvaardigd. Niet door
wat wij doen, maar door wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. Daarom zijn
wij hier in Bangladesh. Daarom doen we
wat we doen.
Veel dank voor bemoedigingen, gebeden
en giften. Zonder dit alles zou het voor
ons niet mogelijk zijn hier bezig te zijn.
Freek en Mina
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ZENDINGSCOLLECTE
De laatste zendingscollecte (tevens kerstcollecte) van het jaar zal bestemd zijn voor het werk van de organisatie LEAD-Nepal (Leadership
Education And Development Nepal).
De groei van het aantal christenen in
Nepal gaat onverminderd door. Ondanks
of misschien dankzij de tegenstand die er
nog op veel plaatsen is. Een groei die pas in
ca 1990 goed begon. In 1990 vond er een
grote politieke verandering plaats in Nepal.
Het was een revolutie zonder bloedvergieten. Alhoewel het niet zeker is, lijkt het er
op dat dit heeft meegewerkt aan een geweldige groei van de kerk sindsdien.
Tot op de dag van vandaag is de Nepalese
kerk één van de snelst groeiende in de
wereld.
Maar door de snelle groei van het aantal
gelovigen en kerken is er een probleem ontstaan. Het aantal gekwalificeerde kerkleiders blijft ver bij achter bij de groei van het
aantal leden. Het betreft hier leiders die in
staat zijn onderwijs te geven vanuit de Bijbel en niet gevoelig zijn voor 'allerlei wind
van leer'.
Want met de groei van de Gemeente in
Nepal neemt ook de groei van het aantal
valse leren toe. Het is ongelofelijk belangrijk dat gemeenteleiders leren te onderscheiden wat wel en wat niet goed is. En
ondanks de inspanningen van velen, waaronder LEAD-Nepal, lijkt het probleem
alleen maar groter te worden. Om die reden
is LEAD-Nepal met dit werk begonnen.
Veel kerkleiders hebben niet eens voldoende opleiding om een Bijbelschool te

Broeders en zusters discussiëren in groepjes over
wat ze geleerd hebben

kunnen volgen.
Daarom willen zij voor deze groep op
locatie onderwijs en trainingen verzorgen
die direct aansluiten bij hun opleidingsniveau en bij hun noden. Zij brengen als het
ware 'de Bijbelschool' naar de mensen.
'Zij' zijn pastors en oudsten van kerken uit
Pokhara, de 2e stad van Nepal. Mannen
en vrouwen die een gedegen opleiding
hebben gehad en in staat zijn hun kennis
op anderen over te brengen.
Broeders en zusters die dit werk pro Deo
verrichten. Het geld dat ze krijgen wordt
voor 100% besteed aan materiaal- reis- en
verblijfskosten voor de deelnemers.

Hun streven is om elke maand één keer
met een groepje leiders op pad te gaan om
een meerdaagse workshop in het veld te
geven. Op die plek komen dan de leiders
uit wijde omtrek bijeen om onderwezen te
worden. De onderwerpen waar les over
gegeven wordt lopen zeer uiteen: Van 'hoe
lees ik de Bijbel' tot 'hoe ga ik om met
financiën'!

Verjaardagen
december 2017
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Bij meerdaagse trainingen wordt ook voor
onderdak en eten gezorgd

3
5
12
14
16
19
19

Mina van der Spek
Anneke Super
Antoinette Wienke
John Karsten
Marjan Schreuders
Ben Cornet
Ruben Hoogenraad

Verjaardagen
januari 2018
1
3

Peter Klingenberg
Farah Klingenberg

9
11
11
12
20
20
23
23

Connie Karsten
Guusje Koeslag
Saskia van Essen
Freek van der Spek
Anneke Demmendal
Antoinette Hulleman
Eddy van Essen
Rebecca van Hemert
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14

Allon Scheld

25 Thijs van Essen

26 Paul van der Laan

Een dochter rijker
Peter en Farah Klingenberg hebben op zondagnacht 26 november 2017 een dochter
gekregen: Amári Aisha Cayénne, 2800 gram, 49 cm lang.
Ze is het zusje voor Singha, Reyhan en Airen.

Bijzondere benoeming

Voor dit werk wil ik deze maand uw bijdrage vragen, zodat deze broeders en zusters dit
o zo noodzakelijke werk kunnen voortzetten. Het streefbedrag is €600, genoeg voor
hen om 6 trainingen te kunnen verzorgen.
Bid s.v.p. deze maand voor:
 De landelijke verkiezingen die 26 november en 7 december gehouden zullen worden.
Om veiligheidsredenen gebeurt dit in 2 etappes.
 De activiteiten van de gemeentes voor en tijdens kerst. Deze tijd is dé tijd om als
gemeente naar buiten te treden en niet-christenen uit te nodigen. Extra spannend in
het licht van de nieuwe wet die onlangs is aangenomen, die evangeliseren opnieuw
verboden stelt
Jan Smit

Een bericht uit de media: zondag 19
november om 15:00 uur.
Rina van der Laan: ’Vandaag 50 jaar gelden
werd ik gedoopt en vandaag tot
ouderling in de kerk gekozen!’
Wát een weg: van nieuw mens via echtgenote, moeder, huisvrouw nu in het
‘beroep’ van dienstbode!
Proficiat, Rina.
Evangeliegemeente De Oase Zeist
Postadres magazine: Vogelweide 107, 3941 NG DOORN
Adres en tijd samenkomsten: Torenlaan 38 te Zeist, ‘s zondags 10:00 uur
Gebouw Zeister Mannenkoor ‘Torenlaan Theater’

