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Wilt u zich uischrijven voor een van
de dienstverleningen van De Oase dan
kunt u het e-mailadres van de secretarisgebruiken:
secretaris@de-oase-zeist.nl

Agenda juni
Zondag 3 juni 10.00 uur
samenkomst met viering Avondmaal
olv John Karsten
Spreker: Marianne Loggers
Zangleiding: Joihn Karsten
Zondag 10 juni 10.00 uur
Spreker: Hans Cramer
Zangleiding: Connie Kasrsten

Zondag 17 juni 10.00 uur
Spreker: Connie Karsten
Zangleiding: Anneke Demmendal

Zondag 24 juni 10.00 uur
Spreker: John Karsten
Zangleiding: Imnge Hoogenraad

Dinsdag 26 juni 20.00 uur
gebedsavond

De algemene najaarsledenvergadering van
De Oase is op zondag 4 november 2018.

Reizen
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Juni: voor veel Nederlanders, als zij niet aan de schoolvakanties gebonden zijn, een vakantiemaand. Rustiger (ook om te reizen). Minder kostbaar en het weer is vaak prettiger dan in het hoogseizoen.
Wij gaan ook. Niet, zoals dat heet, op de bonnefooi. Zo veel mogelijk
hebben we alles geregeld. Een vakantieadres waar ons huisje met opgemaakt bed al
klaar staat, overnachtinghotels, wegenkaarten, verzekeringen. We proberen niets te vergeten!
Dat was in de tijd van de Bijbel wel anders. God zei tegen Abram: “Trek weg uit je land,
verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen.” (Genesis 12:1 NBV). Geen bestemming vooraf, geen overnachtinghotels, geen
kaarten. Gewoon: GA.
Jezus reisde, lopend, door het gebied van de stammen van Israël. Twaalf leerlingen – en
nog een aantal anderen – gingen met Hem mee. Bestemming (voor hen) meestal: onbekend. Waar ze die nacht zouden slapen was meestal ook onbekend. Jezus zegt daarvan
zelf: “De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens
te ruste leggen.” (Lukas 9:58 NBV).
Reizen op het zendingsveld is ook vaak verre van comfortabel: varen in wrakke boten,
rijden over wegen die vol zitten met gaten of modderpoelen, zodat je over een afstand
die je hier misschien drie kwartier zou kosten, in zo’n situatie drie of vier uur vraagt.
En toch: het gebeurt! Waarom? Omdat er nog altijd mensen zijn die de boodschap van
Jezus Christus niet gehoord hebben. Omdat er christenen zijn die bemoedigd moeten
worden.
En wij? Gaan wij alleen op vakantie om tot rust te komen? Om lekker bruin te worden?
Of staan wij open voor anderen die wij tegenkomen? Zijn wij, zoals Paulus zegt, ook in
onze vakantie (of thuis) “zelf een brief van Christus” (2 Korintiërs 3:3a NBV)?
Een fijne vakantietijd toegewenst!
Hans Cramer
voorzitter Zendingscommissie De Oase

Freek en Mina
Beste broeders en zusters,
Deze keer schrijven wij dit bericht niet vanuit
Dhaka, maar vanuit Den Haag. Op 5 mei kwamen wij na een erg vermoeiende reis in Nederland aan. We werden hartelijk ontvangen door
onze kinderen.

Geweldig om weer even bij hen te zijn.
We worden in dit jaar 2018 wel erg beproefd. Eerst de hartproblemen bij Freek.
Toen kregen we eind maart het bericht dat
we ons huis uit moesten. April was daarom een erg drukke tijd. We moesten een
ander huis zoeken en we moesten al onze
spullen inpakken.
Nu eenmaal in Nederland neemt de druk
niet af. Laat in de avond van 7 mei moesten we Mina met een ziekenauto naar het
ziekenhuis brengen. Men dacht ook aan
hartproblemen. Onderzoeken konden dit
echter niet bevestigen. Ze mocht daarom
diezelfde nacht weer naar huis. Wel moet
ze voor meer onderzoeken weer terug
naar het ziekenhuis om uit te vinden wat
er precies aan de hand is. Bidt alsjeblieft
voor Mina.
In april zijn we natuurlijk ook bezig geweest om er voor te zorgen dat de kerken
en projecten gewoon door zullen gaan nu
wij een paar maanden weg zijn. Een van
onze bedieningen daar is het opleiden van
mensen die taken op nemen in de kerken
en projecten. Daar plukken we nu de
vruchten van. Via e-mail en WhatsApp
houden we contact. We hebben in de afgelopen weken al aardig wat mailtjes gekregen.
Als we weer terug zullen zijn in Bangladesh verandert er iets in het werkpatroon
van Freek.

Iedere donderdag morgen ging hij
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naar een Christelijke school om godsdienstonderwijs te geven aan Middelbare
School studenten. Dit heeft hij een paar
jaar gedaan, omdat die school een tekort
aan leerkrachten had. Dat is nu verholpen
en neemt nu een fulltime leraar het van
Freek over.
Wij geloven dat God ons leidt en dingen
op ons pad brengt, deuren opent, maar
ook deuren sluit. We weten nog niet hoe
de vijgekomen tijd ingevuld gaat worden,
maar God zal ons dat ook duidelijk maken.
Het is in deze periode de tijd van stormen.
Die komen altijd aan het begin en het einde van de regentijd. Het kan er soms behoorlijk aan toe gaan. Dit heeft nogal wat
gevolgen voor de mensen die bij ons in de
Bengaals sprekende kerken komen. Dit
zijn overwegend armere mensen. Regenwater loopt soms de huizen in of zet de
straten in de buurt onder water. Daken en
ramen zijn meestal niet waterdicht. We
hebben ook last van regenwater in het
kerkgebouw van de gemeente in Bhatara.
Als het water niet over de drempel kan
komen, dan komt het wel onder de muren
door. Bidt voor deze mensen.
Heel veel dank voor jullie gebeden en giften.
Freek en Mina

Op 1ste Pinksterdag waren Freek en Mina bij ons in De Oase. Freek liet een power point zien met indrukwekkende beelden. Armoede, slechte weersomstandigheden, ziekte… dat alles belet de heilige Geest niet om mensen te bereiken,
mensen in te schakelen en de Kerk van Jezus Christus te bouwen. Met onze relatief kleine bijdrage - de zendingscollecte bracht € 113,50 op, bankoverschrijvingen niet meegerekend - mogen wij meebouwen aan dit deel van Gods Rijk.

Een ‘mosterdzaadje’
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Mateo 17:20 “Li ane sida ka m yɛti ya ye ya
yaa niŋ Wina’am yadda hali ka li kʋdim
pɔɔdi nwɛnɛ kansiing bielif nɛ, ya na tun’e
yɛl zuor kaŋa ye. ‘Tɔɔm keŋ zin’isi’a sa!’ Ka
li na ni– ala. Ka si’el ka ya kʋ nya-I maalɛ”.

Er is altijd veel te beleven in Bugri. De
ezeltjes lopen er vrijelijk rond en de
neefjes hadden geen enkel probleem om
er eentje te vangen voor een ritje.
Ghana, mei 2018
Toen Michael en het bijbelvertaalteam aan
de revisie van het NT werkten zochten ze
naar de juiste keuze voor de vertaling van
“Als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje...”
Ze kozen toen voor ‘mosterdzaadje het
woord “kansiing”. Een heel klein zaadje
van de kansiing boom, die in Bugri groeit.
De oude boom is omgevallen en opnieuw
uitgelopen. Vogeltjes maken er hun nest in,
en ook onze kleinkinderen Josia, Alisha en
hun neefjes klimmen er graag in.
Matt.17:20 ‘Als
jullie geloof
hebben als een
mosterdzaadje,
dan zullen jullie
tegen die berg
zeggen:”Verplaats
je van hier naar
daar!” en dan
zal hij zich verplaatsen. Niets
zal voor jullie
onmogelijk zijn.’

Enige tijd geleden vertelde iemand dat ze
een bijdrage wilde geven en vroeg wat we
nodig hadden. Ik noemde een nieuwe laptop. Het was een royale gift, voor meer
dan alleen de laptop.
Het ‘meer’ hielp de reparatiekosten van de
auto te drukken. Ik sprak over de nieuwe
laptop, toen iemand opmerkte dat ik ook
een refurbished laptop kon kopen en dan
had ik er twee voor de prijs van één. Zo
kon ik er eentje weggeven. Dat klonk
goed, want iemand met wie ik samenwerk ,had net de pech gehad dat zijn laptop opeens niet meer functioneerde en
niet te repareren was.
Pat Herbert, bijbelvertaalster voor de Deg
en Vagla talen, heeft haar taak volbracht:
Samen met haar inmiddels overleden partner Marj Crouch, heeft ze twee bijbelvertalingen gedaan. Er kwam een groep van
haar familie en kerk uit Engeland naar
Ghana om de Vagla bijbeloverdracht mee
te maken.

Michael en ik waren in Bugri vanwege
driebegrafenissen, onder ondere die van
Akatamog. Een familielid merkte op dat
de christenen het beter doen dan de
moslims, want leden van de kerk waar
Akatamog en Ajoa naar toe gingen, waren in grote getale gekomen en tijdens de
collecte werd een bijdrage gegeven voor
Ajoa en de twee kleine kinderen.
De dag na de begrafenis had Michael
nog een familiebijeenkomst en werd er
besloten om ongeveer € 500 te investeren zodat dit geld beschikbaar zou zijn
voor schoolgeld voor de twee kinderen:
Abner (3 jaar in juni) en Jessica (geboren
in december).

Eén van hen had twee refurbished laptops
gekocht en meegebracht; eentje voor mij
en eentje voor mijn collega. Toen ik hem
wilde betalen zei hij: “Je mag het geld
houden als je er een andere bestemming
voor hebt.” Net die dag werkte ik met een
grafisch ontwerper die een laptop had met
een accu, die niet meer oplaadde. Meteen
die dag heeft hij nog een andere accu voor
zijn laptop gekocht.

Bovenstaande is een getuigenis over hoe 6
6en leven zonder God bijna ondenkbaar
is. Maar met God kennen we een Vader
die voorziet. Met God hebben we meer
dan voldoende zodat we met anderen
kunnen delen. In God vinden we rust en
kracht en vertrouwen dat bergen verzet
kunnen worden.
Gebedspunten
Voor Michael.. De laatste correcties aan
Hooglied zijn gedaan. Voor de Kusaal
audio bijbel moet nu alleen het boek Richteren nog herzien worden. Daarna zal Hezekia (GILLBT studio medewerker) de
opnames standaardiseren. En daarna
wordt de Kusaal Scripture app klaargemaakt
en opgeladen.
Voor de zes bijbelvertaalprojecten waar
(nog) geen donor voor is: Hanga, Nawuri,
Mampruli, Gikyode, Adele, Nkonya.
Voor Hanneke en haar collega Bernard Asewie. We bereiden een workshop
voor het Nawuri Schriftgebruik-projekt
voor, hopelijk in deze maand. De workshop is om 15 bijbelse verhalen voor te
bereiden in vertelvorm om de schepping,
zondeval en het verlossingswerk van Jezus
te kunnen vertellen. Bid dat we steun van
GILLBT krijgen en ook voor de Nawuri
leiders dat er goede samenwerking is binnen de verschillende kerken en dat ze deze workshop ter plekke mogelijk maken
met lokale ondersteuning.
Voor veiligheid op de wegen in Ghana.
Hartelijk dank voor uw meeleven, uw gebed en andere ondersteuning.
Michael & Hanneke

Goed èn slecht nieuws
Vandaag (24 mei) ontving ik
bericht van Tilak dat de aanbouw aan zijn
huisje klaar is, de keuken is overgeplaatst
en de vrijgekomen ruimte wordt nu een
slaapkamer(tje) voor hun zoon Prathan.
Ze zijn er erg blij mee!

Volgende week (31 mei) is het feest bij ze
want dan studeert Tilak’s vrouw Ganga af
aan de Nepal Presbyterian Theological
Seminary. Na deze studie van 3 jaar gaat
ze fulltime meewerken in het gemeentewerk.
Minder goed nieuws is dat ze noodgedwongen hun kerkje aan het afbreken zijn
en het op een andere plaats weer gaan
opbouwen. De huur van de grond was
opgezegd en ze hadden geen geld om dat
stukje grond te kopen. Het komt nu op
een stukje grond dat eigendom is van een
andere voorganger. Het is te hopen dat
het daar langer mag staan.
Vervolging
Het is nu ruim een half jaar na het tekenen van de wet, die o.a. veranderen van
geloof en vertellen over je geloof strafbaar
stelt, oorverdovend stil. Over een paar
maanden treed de wet in werking. Het lijkt
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alsof er niets veranderd is. Is dat ook zo?
Eén van de dingen die ik tijdens christelijke feestdagen altijd bekijk is wat de Nepalese pers hierover zegt. Tot ongeveer 2
jaar geleden stonden er om die tijd altijd
wel 1 of meer artikelen over Kerst of Pasen in de krant. Op ongeveer dezelfde
manier als de festivaldagen van de Hindoes aangekondigd worden. Maar sinds
enige tijd lijkt dit wel te worden dood gezwegen.
Afgelopen Pasen en Kerst heb ik niets
hierover in de (Engelstalige) Nepalese
pers kunnen vinden. Merkwaardig!
Vanuit betrouwbare bron hoorde ik recentelijk dat er de afgelopen maanden
verschillende incidenten geweest zijn,
voor zover ik heb begrepen, vooral in de
meer afgelegen gebieden.
In maart
Werd er in het district Dhading een kerkje
in brand gestoken, weer opgebouwd en
opnieuw in brand gestoken.
Werden twee Christenvrouwen en een
meisje beschuldigd van evangelisatie en
het aanzetten tot het vernielen van afgodsbeelden. Ze werden gearresteerd
en na een week weer op borgtocht vrijgelaten.
In april
Werden twee Christenen en twee Hindoes
gearresteerd omdat ze rundvlees gegeten zouden hebben.
Werden op een andere plaats twee Christenen gearresteerd omdat ze geprobeerd zouden hebben anderen te bekeren tot het Christelijk geloof.

Ze werden na een paar dagen weer
vrijgelaten. Ook ontving hun kerk bedreigingen dat hun kerk verwoest zou
worden als ze niet stopten.
In mei
Werd een hindoepriester die op het punt
stond naar India te vluchten, gearresteerd. Hij had voorgewend beschoten
te zijn door Christenen. Zijn doel was
om een oproer tegen de Christenen te
veroorzaken om hierdoor weer een
stap dichter bij de terugkeer naar Nepal als Hindoestaat te komen.
Werden 3 vrouwen gearresteerd omdat ze
een vrouw wilden bekeren.
Brandstichting in een katholieke kerk
75-jarige voorganger ten onrechte veroordeeld tot 10 jaar gevangenis (misbruik).
Brandstichting in een kerk, het vuur kon
gelukkig tijdig met hulp van de politie
gedoofd worden.
Zes personen gearresteerd omdat ze een
openluchtdienst hielden. Zij zijn inmiddels in afwachting van hun proces
op borgtocht vrijgelaten.
Brandstichting in een andere kerk waar
net een jeugdconferentie geweest was,
een deel van het interieur is zwaar beschadigd.

Een groep vooraanstaande Christenen 8
heeft in Kathmandu een gesprek gehad
met de minister van Binnenlandse Zaken van Nepal. Hij benadrukte tijdens
dit gesprek dat Nepal nu een seculiere
staat is met plaats voor alle geloven en
waar verandering van geloof mogelijk
is, als het maar niet onder dwang gebeurt. Dat laatste is in de praktijk een
rekbaar begrip en de groep Christenen
was na dit gesprek niet bepaald gerustgesteld. In de praktijk blijkt namelijk
dat alleen al het uitdelen van foldertjes
voor sommigen een vorm van dwang
is. Wordt vervolgd.
Gebed
Bid alsjeblieft voor de kerk in Nepal en in
het bijzonder voor hen die met de vervolging te maken hebben of krijgen.
Bid vooral voor vergevingsgezindheid, en
vooral voor eensgezindheid onder de
Christenen (zoals gevraagd wordt door
één van de voorgangers).
N.B. Om veiligheidsredenen van betrokkenen zijn namen en plaatsen weggelaten.
Kijk voor meer informatie op www.h4n.nl

Wordt vervolgd
Vanaf het begin van dit jaar 2018 zijn tientallen berichten, films en getuigenissen
geweest over vervolgingen:

• verkrachtingen van zowel vrouwen als

mannen in Nigeria, Kenia en Congo
• gevangenneming, brandstichting en

bedreigingen in Nepal
• bomaanslagen in/bij kerken in Indone-

sië
• mishandelingen in Iran, Irak en Syrië
• mishandeling en moord op
Rohinghya’s in Myanmar en Bangladesh

U laat deze berichten toch niet langs u
heen gaan? Alleen door gebed (=goede
aandacht) oor het hele ‘lichaam van
Christus’ kunnen vervolgden moed vatten

De Oase en de Algemene Verordening gegevensverwerking
Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensverwerking in werking getreden. Dit is een wet voor heel de Europese
Unie die dient om de privacy van haar inwoners te beschermen. Elke instantie die
persoonsgegevens heeft moet aangeven op
grond waarvan die gegevens ingewonnen
zijn en wat ermee gedaan wordt. Ook moet
het mogelijk zijn gegevens in te zien en te
verwijderen.
De Oase heeft ook te maken met deze wet.
Hoe er met persoonsgegevens wordt omgegaan kunt u nalezen op de website www.deoase-zeist.nl onder het knopje “overige”, en
dan “privacy richtlijnen”. Als dit voor u
niet mogelijk is kunt u ook een geprinte
kopie aanvragen bij een lid van het bestuur.
Wat hier onder volgt is een sterk verkorte
weergave en komt niet in de plaats van hetgeen op de website staat.
De volgende middelen bevatten persoonsgegevens
Het aanvraagformulier lidmaatschap
De aanvrager vult dit formulier in en geeft
het af aan het bestuur. Het formulier bevat
alleen de informatie nodig om te beoordelen of iemand in aanmerking komt om lid
te worden. Alleen bestuursleden hebben
inzage en er worden geen kopieën gemaakt.
Leden- en vriendenlijst
De lijst bevat in alfabetische volgorde namen, adressen, geboortedata, telefoonnummers en e-mailadressen. Het wordt alleen
aan leden en vrienden verstrijkt. Het mag
niet in geheel of in onderdelen naar anderen gaan.
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Als iemand bepaalde gegevens niet op de
lijst vermeld wil hebben, zoals geboortedatum of jaar, telefoonnummer, emailadres, dan kan hij/zij dit aan het
bestuur per brief of e-mail berichten. Die
gegevens worden dan verwijderd.
Verjaardagen in Oase magazine
In de geboortemaand wordt een felicitatie voor leden en vrienden afgedrukt in
het blad, zonder leeftijd of geboortejaar.
Wie dit niet wil kan dit per brief of email
aan het bestuur berichten, waarna vermelding achterwege blijft.
Foto’s en filmpjes
Soms worden er tijdens kerkelijke activiteiten foto’s of filmpjes gemaakt, die in
het blad of op de website kunnen geplaatst worden. Wie dit niet wil kan dit
per brief of e-mail aan het bestuur berichten, waarna plaatsing achterwege
blijft.
Kaarten
Kaarten gericht aan de gemeente, ter
aankondiging van geboorte, overlijden,
verloving, huwelijk, jubilea en dergelijke
worden in de kerkdienst voorgelezen en
komen dan ter inzage. Zij worden alleen
in het blad van de gemeente afgedrukt na
uitdrukkelijke toestemming van de afzender.
J. Karsten

OASE berichten
Zondag 29 april kreeg het Connie Karsten bericht dat onze zuster Sylvia de la
Parra getroffen was door een tia. Diezelfde middag bezocht ik haar. Ze was niet
aanspreekbaar, maar reageerde op de diverse melodieën van Psalm 23, die ik
zachtjes voor haar zong.
Woensdag 2 mei bezocht ik haar opnieuw. Ze reageerde op gesprekken, maar
kon niet praten. In de na-nacht overleed
zij.
Een markante vrouw, zorgzaam en liefdevol voor haar kinderen en kleinkinderen.
Een altijd vrolijke ‘noot’ in onze samenkomsten en ouderenkring, totdat zij enkele jaren geleden met haar dochter naar
Bonaire vertrok. In september 2017
kwam zij terug naar Nederland en vond
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Tijdens de condoleance op zondagmiddag
6 mei vroeg Sylvia’s zoon Jim of ik iets op
het deksel van de kist wilde schrijven. Het
werd ‘Mi sabi dat mi Gado lobi joe’ (de
Surinaamse versie van ’ik weet dat God
de weg mij banen zal’.
Connie Karsten leidde op dinsdag 8 mei
de begrafenis, waarin een dochter een
korte levensloop en zoon Jim met 2 van
zijn zonen enkele levensliederen ten gehore brachten. Het was goed dat enkele
gemeenteleden samen met kinderen,
kleinkinderen en vrienden Sylvia aan haar
aardse rustplaats konden toevertrouwen.
Wij van De Oase geloven dat Sylvia is
opgenomen in de wolk van getuigen die
ons omringt.
Marianne Loggers

Op 11 mei 2018 mailt zoon Jim:
Goedemorgen Connie en John en alle
gemeente leden van Oase,
Mede namens Henny, Regie en Janneke,
willen wij je ook hartelijk bedanken dat
het allemaal goed is verlopen en zelfs
beter dan voorgesteld.
We hadden alles mee en ja door de saamhorigheid is alles mooi in elkaar overgelopen en hebben we alles uiteindelijk
tevreden kunnen afsluiten.

De nazorg van het aardse geheel volgt 11
nu
en zal zeker ook goed gaan.
Wij wensen jullie allemaal heel veel liefde
en wijsheid toe om zo door te blijven
gaan. Nogmaals bedankt voor alle steun.
Met vriendelijke groet,
Jim en Henny de la Parra en familie

Betalingen en boekhouding van De Oase

Letty Scheld en Mary van den Bosch zijn per eind april 2018 gestopt met respectievelijk de betalingen voor de gemeente doen, en de boekhouding van de
gemeente. Wij danken hen voor haar jarenlange inzet. Anneke Demmendal
heeft de taak van Letty overgenomen en verzorgt voortaan de betalingen. Declaraties kunnen bij haar worden ingeleverd.
Rebecca van Hemert neemt de taak van Mary over en doet de boekhouding.

Verjaardagen juni
3
8
9
12
16

Regien Smit-Bosch
Elianne Demmendal
Henk Nicolai
Tim Scheld
Aukje Grooten

18

Carlos van Breukelen

18
19
22

Eddy van ‘t Hof
Angelique Slagmolen
Simon Wienke

Bij de foto op de omslag
Kijk eens naar de druppel aan het boomtakje. Daarin zie
je het spiegelbeeld van het beeld er tegenover op z’n kop.
Nu even de foto (die op de o0mslag is groter!) op z’n kop:
in de druppel zie je dan een tegenoverhangende tak met
uitlopende blaadjes. Zo kun je soms de omgeving ineens
met heel andere ogen bekijken.
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