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Vanuit mijn luie stoel zag ik in
de tuin plotseling de tennisbal
van de hond bewegen.
Er was geen hond te zien, want
die lag lui in zijn mand.
Het is voorjaar en de vogels
sloven zich uit om veel nestmaterialen te verzamelen.
Zelfs een oude tennisbal van de
hond was voor deze koolmees
goed genoeg om een zacht bed
voor zijn nageslacht te scoren.
De bal op de stip en plukken
maar! Geen scheidsrechter in
de buurt om een halt toe te
roepen.
MRL
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Agenda mei
Zondag 6 mei 10.00 uur
samenkomst met viering Avondmaal
olv John Karsten
Spreker: Nelleke Bosshardt
Zangleiding: John Karsten
Donderdag 10 mei Hemelvaart
Geen diensten
Zondag 13 mei 10.00 uur
Moederdag
Spreker: John Karsten
Muziek– en zangleiding: Simon en
Antoinette Wienke
Zondag 20 mei 10.00 uur
Pinksteren
Spreker: Freek van der
Spek
Zangleiding: Marianne
Loggers
Zondag 27 mei 10.00
uur
Spreker: nnb
Zangleiding: Inge Hoogenraad
Dinsdag 29 mei 19.45 uur
Gebedsavond bij de familie Bakker

Website: www.de-oase-zeist.nl
Privacy richtlijnen (inzake A.V.G.) en ANBI-gegevens zijn te vinden op
de website onder button ‘Overige’.
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John Karsten: ‘Als u op zondagmorgen naar de dienst komt en u ziet de paaskaars, dan kunt u zich aan zijn betekenissen herinneren.’
Jezus in viervoud vanuit de paaskaars
1. Onze paaskaars geeft licht
Licht is een symbool van Jezus’ aanwezigheid. Hij zegt:
‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in
de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ Joh. 8:12
Zijn hele leven was licht, maar toen Hij op aarde kwam
‘scheen het licht in de duisternis.’
Zijn woorden en daden haalden zowel het goede als het
slechte uit mensen naar boven. Een voorbeeld hiervan
uit onze maatschappij was Martin Luther King. Hij was
Jezus niet. Maar door zijn boodschap van geweldloos
verzet riep ook hij hoop en haat op. Hij wist dat die
haat hem zou kunnen doden. En dat gebeurde ook toen hij, op 39jarige leeftijd, tijdens een toespraak werd neergeschoten en overleed.
Zo ontmoette ook Jezus haat en werd Hij vermoord.
2. Op onze paaskaars staat een kruis
In Jezus’ tijd was een kruis een Romeins moordinstrument. Het was een paal met een dwarsbalk. Jezus droeg Zijn kruis, maar waarschijnlijk droeg hij
alleen de dwarsbalk. Die was op zich al zwaar genoeg en na de ondergane geseling te zwaar voor de
gewonde Jezus. De kruisdood was de meest onmenselijk en gruwelijk dood.
Naast het Ichtusteken – een eenvoudige vorm van een vis - is het
kruis het oudste christelijke symbool. De letters die het woord Ichtus
vormen staan ook voor Jezus Christus Zoon van God en Redder.
3. Op onze paaskaars staan de letters A en Ω
Alfa (A of α ) en omega (Ω of oo) zijn de eerste en laatste letters van
het Griekse alfabet.
In het boek Openbaring wordt deze
uitdrukking meermalen gebruikt,
onder andere in: ‘Ik ben de alfa en de
omega, ‘zegt God, de Heer, ‘ik ben het die
is, die was en die komt, de Almachtige.’
Openb.1:8

‘Toen zei Hij [God] tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het
einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit
de bron met water dat leven geeft. Openb.21:6
‘Ik [Jezus] ben de alfa en de omega, de eerste en
de laatste, het begin en het einde.’ Openb. 22:13
4. Op onze paaskaars staat een knoop
met drie lussen
Het staat symbool voor
Eén God, Vader, Zoon
en Heilige Geest. Het is
een touw, dat drie lussen vormt. Daarmee
wordt Eén
“wat” (substantie of
wezen) uitgedrukt, namelijk God. In dit
geval is heet: drie x “wie”, (personen), en
duidt daarmee Vader, Zoon en Heilige
Geest aan.
•
God, de Vader van Jezus (zoals
mijn vader meneer Karsten is)*
•
Jezus de Zoon laat zien aan het
kruis dat de Vader liefde is
•
De Geest
De hele drie-eenheid was betrokken bij
schepping en verlossing.

Nog even ter verduidelijking bij *
God, de Vader van Jezus (zoals mijn
vader meneer Karsten is)*
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Toen ik nog jong was en thuis bij mijn
ouders, kwam er wel eens iemand aan de
deur. Ik deed open en hoorde de bezoeker
vragen: ‘Is meneer Karsten thuis?’ Ja hoor,
mijn vader was thuis en kwam de bezoeker te woord staan.
Toen ik volwassen was, kwam er nog
steeds wel eens iemand aan de deur van
ons gezin. Als de bezoeker dan vroeg: ‘Is
meneer Karsten thuis?’ kon ik naar waarheid antwoorden: ’Ja, die is thuis en dat
ben ik’.
Conclusie
Christus, het Licht is altijd bij ons en wij
mogen leven in dat licht.
Het kruis is het centrale thema van ons
geloof. Door Jezus’ kruisdood zijn wij
gered.
Hij is de alfa en omega: Hij die aan het
begin is, zal Gods verlossingsplan ten einde brengen.
We hebben één God: Vader, Zoon en
Geest. Schepper, onderhoudend en verlossing brengend.
Aanbid die God: Vader, Zoon en Geest!

Vroeg op de eerste morgen van de week
Op Paaszondag waren ze al heel vroeg op
pad: 12 mensen uit De Oase en gitarist
Jelle uit de Ned. Ger. Kerk.
Het open graf waren ze al voorbij.
Ze waren op weg om die blijde boodschap
aan anderen te vertellen. Ze verzamelden
om 08:00 uur in de hal van het Diak.
Op verschillende afdeling van het zongen
ze paasliederen en deelden paasgroeten uit
aan patiënten.

De paasgroet bestond uit een mooie voorjaarsfoto op een dubbele kaart geplakt met
binnenin een zegenwens van De Oase en
enkele coupletten van liednummer 791 uit
het Nieuwe Liedboek.
De kaarten waren gemaakt en aan De Oase geschonken door Tineke B. uit Nijkerk;
zij is een vriendin van Connie Karsten.
Op deze manier wilde Tineke haar bijdrage aan Pasen gestalte geven.

Liefde, door God uitgesproken
als het woord van het begin.
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.
Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee U zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.
Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, Liefde zelf!

Oase nieuwtjes
Groot nieuws is dat Hans en Pop
Cramer op 31 mei 1978 getrouwd
zijn. Dat is dit jaar dus 40 jaar geleden!
De foto is gemaakt voor het gemeentehuis in Huizen.
In 40 jaar kun je een behoorlijke
familie, vrienden– en kennissenkring opbouwen. Reden voor
Hans en Pop om hun feestje in
besloten kring te vieren.
Dat is dus alleen met genodigden.
Niettemin zijn die 40 jaar huwelijkstrouw - daarvan is een klein
deel binnen de OASE-muren aangescherpt - reden genoeg om
ze een hart onder de riem te steken voor de volgende jaren.
Stuur ze dus een kaartje met zegenwens en/of felicitatie!
Hun adres is: Couwenhoven 5504, 3703 EV ZEIST

Feest
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Soms zit je in een periode waarin je allerlei blijde dingen meemaakt. Ze
komen, op de een of andere manier, zo maar naar je toe. Uitnodigingen, een vakantie, een verrassende ontmoeting. Allemaal dingen die je
niet kunt plannen.
Andere keren zijn het zaken die je vooraf kunt weten, omdat ze in het ‘schema’ passen:
verjaardagen van anderen en je eigen verjaardag. Een jubileum. Ga zo maar door.
Het volk Israël leefde van feest tot feest. Het was een hele cyclus en dat is het nog. Najaarsfeesten. Voorjaarsfeesten (en daar zitten we middenin: Pésach – ons Pasen – en
Shavuot, net als Pasen en Pinksteren zo’n 50 dagen uit elkaar). En – wekelijks – de sabbat. Zo veel feesten hebben wij niet als christenen!
Hoewel …….
Buiten onze reguliere feestdagen is er nog heel wat af te feesten. Wat dacht u van de
feestelijke in gebruik neming van een bijbelvertaling op het zendingsveld, zoals we dat
een paar jaar geleden bij Hanneke en Michael gezien hebben? De inwijding van een
nieuw kerkje in Nepal? En ga zo maar door.
En naast onze ‘aardse’ feesten zijn er ook nog feesten (en dat zijn er ontelbare) in de
hemel. De Bijbel zegt: “Zo, zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God
over één zondaar die tot inkeer komt.’” (Lukas 15:10 NBV). Anders gezegd: iedere keer
als er iemand tot bekering komt (of terug keert naar de Heer) is er een hemels feest.
Vreugde!
En... als wij er van weten, is het dan niet heerlijk dat wij blij mogen zijn met de engelen
van God? Blij omdat er nog meer mensen mee zullen mogen naar het grote feest, wat
de Bijbel de Bruiloft van het Lam noemt. Daarover wordt geschreven in het 9e hoofdstuk van het boek Openbaring. Daar zegt de Bijbel in het 19e vers: “Gelukkig zijn zij die
voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd.” Daar wilt u toch bij zijn? En liefst
zo veel mogelijk anderen daar zien? Nieuwe en ‘oude’ christenen? DAT is zending.
Hans Cramer
voorzitter Zendingscommissie De Oaseans Cramer
Op 9 april mailt Hans Cramer:
Dag Freek,
Gisteravond is er ledenvergadering geweest van De Oase. Daarin is ook het projectvoorstel van de zendingscommissie behandeld en aanvaard. Gevolg is dat door het bestuur op (zeer) korte termijn het geschatte bedrag, € 1075 minus € 325, d.w.z. € 750 zal
worden overgemaakt, waarbij de bedoeling is, dat jij het project kiest waarvoor dit het
meest nodig is.
Hartelijke groet en Gods zegen,
Hans

Freek en Mina
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Op 10 april mailt Freek:
Beste Hans,
Heel veel dank voor jouw mail. We zijn erg onder de indruk van de zorgen en liefde
van de gemeente voor ons en voor de mensen hier.
Bedank het bestuur en de gemeente van ons.
Hartelijke groet,
Freek
Het is de bedoeling dat we begin mei
naar Nederland komen. Weer even bij de
kinderen zijn en we hopen velen van
jullie te ontmoeten. Begin mei is niet
meer zover, dus de druk begin toe te
nemen om nog veel dingen af te ronden,
voor te bereiden vooral in verband met
een nieuw huis en de verhuizing.

Hartelijk dank voor de e-mails die we kregen als antwoord op onze laatste nieuwsbrief.
Het gaat nu wat beter met Freek al heeft hij
nog niet zijn oude kracht en energie terug.
We kregen ook nog te horen dat we uit ons
huis moeten. We huren nu een flat van de
Christelijke school waar Freek iedere donderdagmorgen lesgeeft. De directie heeft
laten weten dat ze Freek in het komende
schooljaar niet meer nodig hebben, en nu
moeten we ook uit onze flat.
We zijn druk op zoek naar een ander onderkomen, maar hebben bij het schijven
van deze brief nog niets gevonden. We zijn
wel aan het pakken. Ons huis staat vol met
dozen. Het is ontroerend om te zien hoeveel steun we krijgen van mensen die hier
in de kerk komen.

Er wordt ondertussen gewerkt aan het
registreren van het land voor de kerk in
Bhatara. We hebben hiervoor een advocaat in de hand genomen en moeten nu
zorgen dat we alle nodige papieren van
onze kant, maar ook van de landeigenaar
krijgen.
De architect en een ingenieur zijn druk
bezig met het afronden van de bouwtekeningen en met het maken van een
kostenplaatje. Als die dingen rond zijn
gaat de architect zich inzetten om een
bouwvergunning aan te vragen. Al deze
dingen hier kosten veel tijd.
Er is een grote mannengroep ontstaan in
de kerk van Bhatara. Toen de mannen
hoorde dat we voor een poosje naar Nederland gaan vroegen ze Freek om te
komen spreken in hun april bijeenkomst.
Hetzelfde gebeurde met Mina. Die werd

gevraagd om te spreken in een vrouwen
conferentie. Hier kwamen vrouwen bij
elkaar van verschillende kerken uit verschillende denominaties.
Wij danken iedereen hartelijk voor de

gebeden voor ons en voor de mensen 8
hier. Ook heel veel dank voor de ontvangen giften.
Hartelijke groet,
Freek en Mina

In Ghana groeit Gods werk
Lieve vrienden,
Van 15-21 maart maakten Michael en ik een reis van bijna 1500km. Onderweg haalden
we herinneringen op.

Lieve vrienden,
Van 15-21 maart maakten Michael en ik
een reis van bijna 1500km. Onderweg
haalden we herinneringen op.
Yendi- In 1985 had ik hier mijn eerste
taallessen in Dagbani. In 1989 vwerd Michael hier ‘zendeling’ want zijn eerste opdracht buiten zijn eigen taalgebied was in
Yendi. Hier leerden we elkaar kennen.
Bimbila en Bini, 1996, de Landrover, die
ik 10 jaar lang reed, gaf het op. Samen met
pastor Abarka brachten we de nacht in het
dorp door. Pastor Abarka vertelde van
zijn geloof, velen stelden vragen en de
volgende dag gingen de gesprekken onafgebroken door. terwijl ik naar Tamale terug ging en met een monteur weer terug
kwam. Dat was het begin van de kerk in
Bini.
In Nkwanta hebben twee taalgroepen
een GILLBT kantoor. We maken een
stop om wat te eten in een lokaal
restaurant en de vertalers opzochten.
Santrokofi- 1998-2004, Hier hadden we
onze eerste zes jaren van ons huwelijk.
Wij leidden vier taalprojecten voor de vertaling van het Nieuwe Testament.
In Santrokofi is een workshop gaande
voor de vertalers van 11 taalgroepen uit de
Volta Regio.
Het is een blij weerzien met de oude vertalers - sommigen zijn ouder dan wij - en
Michael Serchie met zijn gezin en drie
jonge kinderen. Vertalers van 8 projecten
zijn bezig met de vertaling van het Oude
Testament in hun eigen talen en 3 anderen
met de vertaling van het Nieuwe Testament.

Vane ligt in de bergen en we genie9
ten van prachtige uitzichten en griezelen van scherpe bochten en steile wegen
waar
Michael ons veilig langs rijdt. Hier ligt de
reden van deze reis, de bijbeloverdracht
van het vertaalde NT in het Sedeme.
Stoelen en tenten staan opgesteld om de
mensen te ontvangen. Er zijn toespraken,
koren zingen hun liederen en er wordt
gedrumd en gedanst. De nieuwe Bijbel
(alleen NT) wordt feestelijk rondgedragen
en overhandigd aan de chief. God spreekt
nu ook jouw taal, Hij spreekt Sedeme. Veel
nadruk wordt gelegd op de wensvraag
voor het Oude Testament in het Sedeme.
Akosombo, waar we een lange hoge brug
overgaan naar de overkant van het Volta
Meer. Net als vroeger kopen we weer de
kleine visjes, met de naam ONE MAN
THOUSAND. Een naam gegeven omdat
je in een hap al ontelbaar veel visjes eet.
We rijden langs de Shai heuvels waar de
bavianen langs de drukke weg leven. Ze
hebben geen problemen met het verkeer.
Vandaag is het zondag en is het tamelijk
rustig. We stoppen aan de kant van de
weg om een foto te nemen en meneer
baviaan komt
naar het midden
van de straat,
gaat rechtop
staan en slaat
zich stoer op zijn
borst. Hij kijkt
naar links en
naar rechts en
omdat het verkeer het toelaat
komt hij een banaan in ontvangst nemen.

Tema, de haven- en industrie stad van
Ghana en dan op de motorway. Nou ja
motorway – ook hier rijden brommers en
stoppen busjes om passagiers in of uit te
laten.
Accra, eindelijk komen we in de hoofdstad
van Ghana aan.
We logeren bij Solomon en Ester. Zwager
Solomon is een monteur voor grote DAFtrucs, hij kan Michael helpen om wat
tweedehands onderdelen voor onze Toyota
pick-up te kopen en deze weer in goede
staat te brengen. Onze pick-up is nu 15
jaar oud en we kunnen niet meer alle onderdelen door nieuwe vervangen.
De volgende dag rijden we de 650 km terug
naar Tamale. Onderweg stoppen we om
van alles te kopen: kookbananen, avocados,
bananen, sinasappelen, coco-yam en de
bladeren daarvan, kontomre, vis uit de
zwarte Volta en natuurlijk mango's. Het
seizoen van deze overheerlijke vruchten. is
weer aangebroken.

En dan zijn we weer thuis: Home
sweet home. En we pakken ons
werk weer op.
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Michael nog steeds met de audio bijbel –
Hoelang nog? Hij luistert naar wat opgenomen is en corrigeert. Michael vraagt
zich zo nu en dan af hoe de nietchristenen het audio Kusaal OT zullen
ontvangen. Hij ziet het als positief dat de
Bijbel straks een grotere groep Kusasi
gaat bereiken dan de gedrukte Bijbel ooit
zou kunnen. Bijna iedereen (inclusief
moslims en traditioneel gelovigen) heefttoegang tot de Bijbel als straks de bijbel
in Kusaal via de radio gelezen en uitgezonden wordt.
Wij willen jullie hartelijk danken voor uw
meeleven en uw giften.
Michael en Hanneke Awimbilla;a

Verjaardagen mei
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Pieter Hulleman
Leen Birkenholz-Prathen
Peter Westerhoff
Lisette van de Dikkenberg
Ralf Karsten

25
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Jair van Hemert

25

Trieneke Vos

26

Christiaan van Essen

28

Boy van Abkoude

29

Matthijs Hulleman

Pasen en Pinksteren op één dag?!
Wil je Pinksteren beleven?
GA ER DAN VOOR!
Pasen en Pinksteren op één dag beleven?
DOE ER DAN IETS AAN!
Mijn jonge kanariepop legt 4 eitjes. Op 19
april komen de eitjes uit. Het popje is
druk om haar jongen te voeren en warm
te houden. Het is leuk om te zien hoe die
2 cm kleine schepseltjes om voer bedelen.
Ze moeten wel blijven eten, anders gaat
het mis. En het ging ook mis. Twee jongen aten niet genoeg en waren binnen een
week dood.
De ander twee
blijven bedelen en
eten. Ze hebben
al een verenpak.
Op Hemelvaartdag zullen ze
uitvliegen.

Die jonge kanaries leren mij hoe ik als
gelovige moet groeien en dan ook Pasen
en Pinksteren op één dag beleven!
Ik hoor gelovigen wel eens ‘zeuren’ dat ze
niets van Pinksteren ervaren. Ze denken
dat de wind van de Geest langs hen heen
waait. Maar ze doen weinig of niets om te
wind te beteugelen of te vangen. Eén
keer in de week een preek aanhoren is de
doodsteek voor een Pinksterervaring!
Paulus zegt het in andere woorden inEf.6:17:‘Draag als helm de verlossing en als
zwaard de Geest dat wil zeggen Gods woorden.’
Je moet leven vanuit de verlossing
[Pasen] en hongerig Gods voedsel
[Geest] tot je nemen. Je moet blijven eten!
Je moet Gods woorden - de Bijbel dus blijven lezen.
Goed ‘in je geestelijk vel te zitten’ ? Dan
moet je blijven eten.
Lees je Bijbel, bid elke dag!
MRL
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