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Agenda juli-augustus
Een verwelkomende ouder
Een mooi besluit

Oase berichten

ssenen
Onze jong-volwa
endal en
Stephan Demm
nraad
Jedidja Hooge
Zijn geslaagd!
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Terug in de tijd
Bangladesh

Zondag 1 juli 10.00 uur
met viering Avondmaal
Spreker: Marianne Loggers

Zondag 5 augustus 10.00 uur
met viering Avondmaal
Spreker: John Karsten

Zondag 8 juli 10.00 uur
Spreker: John Karsten

Zondag 12 augustus 10.00 uur
Spreker: nnb

Zondag 15 juli 10.00 uur
Spreker: Paul van der Laan

Zondag 19 augustus 10.00 uur
Spreker: nnb

Zondag 22 juli 10.00 uur
Spreker: nnb

Zondag 26 augustus 10.00 uur
Spreker: nnb

Zondag 29 juli 10.00 uur
Spreker: Connie Karsten
:

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

Terug in de tijd
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Hans Cramer, voorzitter van de Zendingscommissie is altijd punctueel in het schrijven en insturen van zijn stukje
voor de zendingsrubriek. Vaak schrijft hij ook al een
maand vooruit. Ik heb gezocht… maar vond geen mail. Zou
hij het vergeten hebben? Of heb ik zijn stuk niet goed opgeborgen?
Inmiddels zijn Hans en Pop op vakantie in Frankrijk en niet bereikbaar. Dus neem ik
de honneurs even waar.
De foto is gemaakt in september 1987. Terwijl Freek en Mina aan de Bijbelschool in
Zeist studeerden, was ik voor Tear Fund op reis in Bangladesh. De Chitangong-delta in
het zuiden had te maken had gehad met een tsunami. Honderden dorpen, waaronder
ook Dhakatia,waren weggespoeld. Er waren duizenden doden en/of vermisten. Ik was
geschokt. De verhalen van een moeder met haar kindje deden me denken aan de
knechten van Job: ik ben alleen overgebleven om het u aan te zeggen. Ze waren tijdens
de tsunami op familiebezoek elders geweest en hadden de ramp dus overleefd. TEAR
Fund verleende noodhulp via een piepklein kerkje.
Het is nu ruim 30 jaar later. Er is niet veel veranderd in de hoeveelheid rampen die
Bangladesh treffen. Die beperken zich niet tot het zuiden. Zelfs Dhaka wordt regelmatig getroffen door watersnoden. Hulp verlenen is goed en zal gedaan moeten worden
tot Gods Koninkrijk aanbreekt. Toch is er een grote en blijvende verandering.
Na hun studie vertrokken Freek en Mina opnieuw naar Bangladesh. Zij maken deel uit
van Gods plan voor dit geplaagde land. God bouwt er zijn kerk door toegewijde mensen. Zij houden het werk alleen vol door onze gebeden en gaven. Daar is één zendingscollecte niet genoeg voor. Gods huis moet vol worden. Vol met Bengali, Nepali, Ghanezen en … Nederlanders!
Marianne Loggers
lid Zendingscommissie De Oase

Freek en Mina
Beste broeders en zusters,
Wij zijn nog in Nederland [red. tot 18 juli] en hebben velen van jullie ontmoet. Het is zeer bemoedigend om zo hartelijk te worden ontvangen op zoveel plekken. Heel veel dank.
Toen wij naar Nederland vertrokken hadden wij
een bijna lege agenda, maar die raakt voller en voller. Er zijn gewoon dingen die gedaan en geregeld
moeten worden. Ook zijn er de nodige

doktersbezoeken en medische onderzoeken die nodig zijn.
Maar daarnaast zijn er fijne ontmoetingen
gweest met zoveel van jullie. Nogmaals
heel veel dank.
We hopen ook snel weer een nieuwsbrief
naar jullie te sturen. Daarin schrijven we
over een trouwerij en natuurlijk ook over
het gebouw dat er gaat komen voor de
gemeente in de wijk Bhatara. Er zijn nog
zoveel dingen te doen binnen de tijd (we
weten niet hoeveel) die God ons nog zal
geven. Bidt met ons mee voor wijsheid en
inzicht.
Bidt ook voor dit land. Tegen het einde
van dit jaar komen er verkiezingen. De
ervaring is dat dit veel spanning oproept.
Vaak wordt de strijd niet met woorden
maar op de straat uitgevochten. Tijdens de
verkiezingen die vijf jaar geleden plaatsvonden vielen er doden en raakten veel
mensen gewond. Bidt dat de vrede van de
Heer op dit land zal rusten.

Het is in deze maanden erg warm en
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het regent veel. Regen is nodig voor de
rijstbouw, maar vaak is er te veel water.
De vluchtelingen in het zuiden van het
land lijden hier erg onder. Hun kampen zijn veranderd in modderpoelen.
Het is lastig voor hulporganisaties om
goederen aan te voeren en te verdelen.
Vanuit onze kerk gaan regelmatig
mensen naar de vluchtelingen toe om
te helpen, bidden en te bemoedigen.
Er is goed nieuws vanuit de Bijbelschool.
Vijf studenten zijn gedoopt. Dat is bijzonder omdat zij vanuit niet Christelijke gezinnen komen. Dopen is dan een hele
grote beslissing. Families zien dit vaak als
de definitieve stap weg van hun religie en
traditie. Verstoting komt dan vaak voor.
Er waren ook een aantal studenten die
afstudeerden en hun diploma kregen.
Feestelijke dingen allemaal.
Heel veel dank voor jullie betrokkenheid,
gaven en gebeden.
Lieve groet, Freek en Mina

Persoonsverwisseling in Kenia
In februari werden de rapporten voor de
20 adoptiekinderen geschreven en verstuurd. Ik vond het choquerend om te
lezen dat ‘mijn eigen’ kind het toneel had
verlaten.
Ik heb Moses Onyango al sinds onze eerste ontmoeting in 2001 - hij was toen 8
jaar - in mijn portfeuille.. Hij zou verkeerd
gezelschap hebben gezocht en wilde zijn
laatste halfjaar op de universiteit niet afmaken. Zoiets kan met je eigen kind ook
gebeuren. Je investeert geld, goed - ja,
zelfs een muts en sjaal van mijn breipennen- en bouwt een relatie op. Ineens is
alles weg. Zijn paasgroet vond ik daarom

misplaatst en vroeg de
kerkleiding om opheldering.
Die kwam, met excuses.
Bij wisseling van de sociaal
werkers waren ook de namen van twee
jongens verwisseld. Ja, ze heten allebei
Moses, maar verschillen veel van elkaar
zowel in achternaam als in leeftijd.
Prettig nieuws en vooral geruststelling
voor mij!
Minder prettig nieuws voor de sponsor
van Moses Muiruri.

Moses Muiruri zat nog maar
in groep 5 van de onderbouw.
Na de dood van zijn ouders
werd hij door een tante opgevangen en verhuisde van krottenwijk Mathare naar het aangrenzende Ngorokocho, waar de meest
armoedige krotten van plastic en karton
staan en elke vorm van comfort ontbreekt.
Moses Muiruri was sociaal en meegaand,
deed het goed op school, maar zocht wel
steeds een kick bij verkeerd gezelschap.
Hij spijbelde regelmatig van school en bleef
wekenlang onvindbaar. Vanwege dit gedrag
kon hij niet langer bij zijn tante blijven wonen en werd naar zijn oma op het platteland gestuurd. Ook daar zorgde hij voor
problemen en verdween dan voor langere
tijd. Oma was ten einde raad en schakelde
de kerk in.

Toen hij plotseling in het centrum
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van Nairobi-stad opdook, werd hij
naar een rehabilitatiecentrum gestuurd.
Moses doorliep het hele programma.
Eindresultaat: hij deed het goed en werd
naar een internaat gestuurd. Maar eenmaal op het internaat bleek hij toch neit6
te zijn veranderd. Hij maakte zich schuldig aan diefstal van zowel zijn medestudenten als leraren. Na een half jaar extra
studie en aandacht verdween hij en tot
op heden (half juni) nergens meer gesignaleerd.
De kerk, familie en goede vrienden zijn
nog steeds naar Moses Muiruri op zoek.
Ik hoef niet meer te zoeken naar ‘mijn’
kind’, Moses Onyango, intussen bijna 25
jaar oud, zal dit semester afstuderen.
Marianne Loggers

Ontwikkelingen in Nepal
Nieuws van Tilak
Op dit moment (27 juni) is Tilak druk
bezig met het verplaatsen van het kerkje.
Dat betekent eerst alles afbreken:
alleen het skelet staat er nog.

en daarna op een andere plaats weer opbouwen:
Op een ander stuk grond wordt de nieuwe zondagsschool opgebouwd

De minister van Binnenlandse zaken en
de minister voor vrouwen, kinderen en
ouderen hebben besloten dat NGO’s en
INGO’s die zich bezig houden met corruptie, politiek en religieus onderwijs niet
meer in aanmerking komen voor een vernieuwing van hun registratie. Daarnaast is
bekendgemaakt dat wanneer een nieuwe
registratie niet binnen 3 maanden gerealiseerd wordt, de registratie helemaal vervalt. NGO’s zijn organisaties vergelijkbaar
met stichtingen bij ons. INGO’s zijn internationale organisaties. Wanneer een
NGO niet geregistreerd staat (en dus volgens de Nepalese wet illegaal is), kan er
bijvoorbeeld geen bankrekening geopend
worden, geen gebouwen gekocht of gehuurd worden enz. NGO’s en INGO’s
moeten om de paar jaar hun registratie
vernieuwen.
Pastor Govinda Dhakal veroordeeld tot 10 jaar gevangenschap
Pastor Govinda is sinds 2004 een actieve
evangelist en dient sinds 11 jaar een lokale
kerk. Hij is 72 jaar oud en
actief betrokken bij Bijbel
distributie, evangelisatie,
gemeentestichting, en
support aan voorgangers
en hulp aan kinderen in
nood.
Vorig jaar kwam hij in
contact met een arme
familie en hij besloot hun dochter van 11
te helpen om naar school te kunnen gaan.
Samen met zijn vrouw besloten ze het
meisje in huis op te nemen.
Het meisje bleek echter ernstig getraumatiseerd te zijn, sexueel misbruikt en erg
moeilijk in de omgang.

Op school werd ze een probleem en
6
viel ze andere kinderen aan. Een jaar lang
hebben ze het met haar geprobeerd, helaas zonder succes. Ze besloten toen met
pijn in het hart haar naar haar familie terug te sturen.
Toen begonnen de problemen pas goed.
Ze werden bedreigd en de moeder van het
meisje stond op een gegeven moment
voor de deur, samen met een aantal andere personen en een politieman. Dit gebeurde in december afgelopen jaar. Govinda werd gearresteerd omdat hij o.a. het
meisje verkracht zou hebben.
Desondanks verwachtten we dat de rechtbank Govinda zou vrij spreken. We waren
dan ook verbijsterd toen we hoorden dat
hij tot 10 jaar cel veroordeeld is.
Hoewel niet direct aantoonbaar lijkt het er
wel op dat Govinda voornamelijk veroordeeld is omdat hij christen is. Het enige
wat we nu nog kunnen doen, is dit aankaarten bij het hooggerechtshof, wat een
hoop geld en tijd kost.
Bid voor deze situatie, voor Govinda
en voor zijn vrouw!
GLOW
Stichting GLOW (God Loves Orphants
and Women = God houdt van wezen en
vrouwen) start weer met een cursus/
training van 3 maanden voor kansarme
alleenstaande meisjes/vrouwen. Gedurende deze training verblijven ze op kosten
van de organisatie in Pokhara en leren ze
naaien met een naaimachine. Hiermee
kunnen ze dan bij terugkeer zelf geld gaan
verdienen om in hun levensonderhoud te
voorzien.

Het is echter niet alleen het leren van een
vak, tijdens deze 3 maanden volgen ze
tegelijkertijd een discipelschapstraining!
Hier volgt het getuigenis van één van de
deelneemsters.

Mijn broer Krishna werd van school
8
gehaald om te gaan werken. Mijn moeder
verkocht fruit langs de weg. Ikzelf moest ook
vanwege geldgebrek stoppen met mijn opleiding.
Mijn droom was om onderwijzeres te worden,
maar door de financiële situatie kon dit niet
doorgaan.
Als ik terugkijk naar mijn leven geef ik mijn
vader de schuld van dit alles. Ik raakte gefrustreerd als ik zag dat mijn vriendinnen wel
hun droom konden verwezenlijken.
Als een alleenstaande moeder was het voor
haar erg moeilijk om ons te geven wat we
nodig hadden, ik wilde soms dat ik een stukje van haar last kon dragen.

Ik hoop daarom dat deze 3 maanden me
helpen om tot steun voor haar te zijn en haar
weer blij te zien.
Toen hoorde ik van GLOW en van de training om naaien te leren. Er kwam weer een
beetje hoop in mij, “meedoen aan de training
… daarna geld verdienen met naaien …
Als ik daarna een studiebeurs kan krijgen
“Mijn naam is Manisha Pariyar, ik ben 18 kan ik alsnog naar school en mijn droom
en kom uit een heel arme familie en bovendien verwezenlijken!”
is mijn vader een alcoholist. Als hij dronken
was sloeg hij mijn moeder. Ik heb hem nooit
Bid s.v.p. voor het werk van GLOW en
echt nuchter gezien, hij heeft zich ook nooit
voor de vrouwen die deze training
om ons bekommerd. Hij is nooit een vader
gaan volgen.
voor ons geweest.
Kijk voor meer informatie op www.h4n.nl

Mijn moeder deed er alles aan om rond te
komen, terwijl mijn vader tegelijkertijd meerdere relaties met andere vrouwen er op nahield. Dit resulteerde uiteindelijk in een scheiding.

Jan Smit

In de zorg voor anderen
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Een aantal gemeenteleden kennen haar nog: ons oudgemeentelid Betty Korten. Zo’n 13 jaar geleden verruilde ze
Zeist voor Teuge, waar zij met haar man Gerrit Koldenhof
ging wonen. Tegenwoordig zitten zij in dezelfde gemeente als
Jan en Aukje Smit. Betty en Marianne Loggers zijn samen de
belangenbehartigers van onze Louise van Otichem. Betty is ook de (schoon)zus
van Michael en Hanneke Awimbilla. Hoe klein is de wereld toch!
De plaatselijke krant RMU-NU besteedde aandacht aan Betty.
Ik ben mijn loopbaan begonnen bij stichting In de Ruimte. Daar heb ik vier jaar
ledenadministratie gedaan. Het was een
kostbare periode die ik achteraf niet graag
had gemist, omdat ik erdoor gevormd ben
en in mijn geloof en vertrouwen op God
gegroeid ben. De basis om als christen in
de maatschappij staande te blijven, is denk
ik in die tijd wel gelegd.

moment weer werk vond en niet van een
uitkering hoefde te leven.
Vooral het eerste moment zal ik nooit
meer vergeten. Nadat ik had uitgesproken
God te vertrouwen, dacht ik: wat heb ik
toch gezegd? Maar God was trouw en ik
kreeg van de ene op de andere dag een
nieuwe baan, nog voordat ik bij de andere
baan weg was.

Daarna heb ik een switch ge“God heeft Toen ik vorig jaar gestopt ben
maakt naar de ouderenzorg,
waar ik 28 jaar in een verzorgezorgd dat met werken, heb ik de eerste
maanden genoten van het gegingshuis en 12 jaar in de thuisik al die
woon thuis bezig zijn en met de
zorg heb gewerkt. Als ik aan de
jaren werk fiets er op uit te trekken in de
ouderenzorg terugdenk, dan is
natuur. Na een paar maanden
vooral het omgaan met de ouhad”
ben ik gestart met vrijwilligersdere mensen in onze samenlewerk voor de zendingsorganisaving iets wat ik als waardevol ben gaan
tie MAF. Verder doe ik een middag in de
zien. Mijn moeder vertelde mij ooit dat,
week vrijwilligerswerk in de bibliotheek.
toen zij als verpleegster ging werken, zij
Ook ben ik actief in de kerk, met het helzeker moest weten dat dit voor haar Gods pen bij vooral praktische dingen.
roeping was. Zelf heb ik het ook ervaren
als Gods roeping om juist in de ouderenEen tip voor anderen?
Vraag God je weg te leiden op heel je lezorg te werken.
vensweg. Ik weet zeker dat als het moeilijk
God is getrouw, Hij heeft al die jaren dat
en onoverzichtelijk lijkt, dat God je altijd
ik mocht werken ook altijd gezorgd dat ik weer laat zien hoe je verder mag gaan.
werk had. Ik heb twee maal in mijn loopSoms in je huidige baan, een andere keer
baan gezien hoe ik precies op juiste
geeft Hij je weer iets heel nieuws.
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OASE verslag zondagsschool

Vanaf het begin van het nieuwe seizoen (september 2017) gebruiken wij voor de
zondagschool het online programma Bijbel Basics van het Nederlands
Bijbelgenootschap.
Bijbel Basics is “de Bijbel in 200 verhalen”. Kinderen tussen de 4 en 12 jaar zullen de 200 meest essentiële bijbelverhalen 2x gehoord en verwerkt hebben. Daarmee wordt een brede basis gelegd voor de bijbelopvoeding van kinderen en ook
recht gedaan aan de rijkdom van de Bijbel.
Elke les bevat :
• Een voorbereidingsgedeelte. Hierin
staat de context van de bijbeltekst en de
uitleg
• Een kaartje met de bijbeltekst voor 4-8
jaar en een kaartje met de bijbeltekst
voor 8-12 jaar
• Moment met de kinderen in de dienst.
Hierin wordt een idee aangereikt dat je
ter inleiding op de kinderdienst, op het
podium in de kerkdienst kunt gebruiken.
• De kinderdienst beginnen we met gebed en soms ook een lied. Er worden in
de les ideeën gegeven voor een spelletje, raadseltje of een proefje om de les
te beginnen.
• Het bijbelverhaal wordt weergegeven
voor de 2 leeftijdsgroepen. Bij elke leeftijdsgroep wordt de nadruk op iets anders gelegd. Bijvoorbeeld de les
“Cornelius hoort erbij”. Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Petrus, die gaat begrijpen dat iedereen bij
God mag horen. Voor de kinderen van
8-12 jaar richten we ons op Cornelius,
die er alles voor overheeft om bij God
te horen.

• Vaak laten we Boaz en Yoshua allebei

om beurten hardop voorlezen uit hun
eigen Bijbel (Bijbel in Gewone Taal).
• Er staan in de les gespreksvragen vermeld. Er zijn “weetvragen” en
“denkvragen”. Antwoord op de weetvragen kun je opzoeken, bijvoorbeeld
in het verhaal zelf. Maar over de denkvragen kun je met elkaar blijven nadenken. Daarom zijn er ook geen foute
antwoorden. Ook deze vragen zijn weer
opgesplitst in de 2 leeftijdscategorieën.
• Een verwerking wordt gegeven: een
knutselwerkje, een spelletje, een puzzel,
een proefje, enzovoorts.
• De lessen bevatten een mooie plaat
over het verhaal en een werkblad met
beknopte informatie over de les voor
de 8-12 jarigen.

We zijn als leiding zeer tevreden en blij
met het materiaal dat de NBG gratis beschikbaar stelt!

OASE berichten
Bedankt !!!
Lieve broers en zussen in Christus,
Graag wil ik jullie op de hoogte stellen van
mijn keuze om weer terug te gaan naar mijn
oude gemeente. Ik kwam in De Oase omdat
mijn relatie met Maarten in een crisis was
beland. Ik gaf toen aan dat, als het eventueel
goed kwam tussen ons, ik terug zou gaan de
gemeente waar we samen begonnen waren. Nu
gaat het tussen ons heel voorzichtig weer goed.

Geslaagd !!!
W at zijn werk in de gemeente betreft
was Stephan Demmendal al geslaagd.:
hij begon met de stoelendienst en draait
nu zelfstandig de audiodienst. Tussen
door tiener en jeugddiensten volgen.
Last but not least:: hard studeren op het
VWO. Hij is geslaagd!!! Thuis mocht hij
zelf de vlag uithangen.

Toen ik bij de Oase kwam, ben ik zeer warm
en met veel begrip ontvangen. Daar wil ik
jullie allemaal persoonlijk hartelijk voor bedanken. Ik heb jullie liefde en genegenheid als
zeer genezend ervaren.
Ik weet nog dat ik de eerst keer met enorme
angst en paniek aan een
tafeltje zat. Een paar gemeenteleden baden
met me en troostten me.
Dat gaf me veel moed om terug te komen.
De band die we ondertussen hebben opgebouwd was voor mij heel fijn, veilig en rustgevend. Dat hielp me om meer te genezen.
Ik wil jullie allemaal met een heel veel warmte
in mijn hart bedanken voor jullie liefde,
warmte en genegenheid.
Heel veel liefs van
Esther Elligens

Inge Hoogenraad
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In de Oase kreeg
hij op zondag 17
juni een boeket
bloemen aangeboden.
Stephan zal zeker niet stil gaan zitten.
Hij gaat na de zomervakantie studeren in
Rotterdam, maar… heeft daar nog geen
onderdak. Dus is en blijft er deze zomer
werk aan de winkel.

Op de valreep nog een geslaagde: Jedidja
Hoogenraad. Ze moest op maandag 2 juli nog
even een tandje bijzetten, maar het is haar gelukt.

Supergoed!! We zijn ontzettend trots 11
op haar. Iedereen van de gemeente de
Oase bedankt voor de vele gebeden!
Groetjes van Inge

Inge mailt: JEDIDJA IS GESLAAGD

VOOR HAAR OPLEIDING
"leidinggevende bediening"

Ik ga op reis en neem mee...
De meeste mensen kennen het geheugenspelletje “Ik ga op reis en neem mee…”
wel. Het kan in veel varianten gespeeld
worden. Je gaat een verre reis maken, naar
de dierentuin, naar een pretpark of je
speelt het met dingen die je onderweg tegenkomt of ziet.

Het is vreemd dat wij Nederlanders ons
wel weten te identificeren met ID-kaart
of paspoort en geld uit de muur halen,
maar de dagelijks kost voor onze ziel en
geest thuis laten! Of als ‘voorraad na
terugkomst’ in de ijskast zetten?
Jij gaat op vakantie en laat God thuis???

De tijd is aangebroken dat
veel mensen op reis gaan.
Naar een camping, in een
huisje of over de landsgrens
heen.
Waar je ook heengaat, je
neemt altijd je ID-kaart of
paspoort. Want zodra je over
de drempel van de voordeur
stapt, moet je je kunnen identificeren. En zonder geld of bankpas kom
je niet ver.

Wat doe je als jijzelf of een medereiziger
of medemens plotseling in een calamiteit
terecht komt? Hoe bescherm je je tegen
verkeerde invloeden die de nieuwe dag
met zich meebrengt? Hoe rustig kun je
gaan slapen na zo’n dag vol indrukken?

En dan pak je in wat je denkt nodig te hebben. Hoe makkelijk vergeet je je ‘dagelijkse
manna’ in te pakken!
Ik zou de mensen de kost niet kunnen geven die hun Bijbel gewoon op het nachtkastje laten liggen. Als die daar al ligt, want
veel gelovigen hebben wel een Bijbel, maar
die staat mooi in de boekenkast te pronken! De Bijbel lezen in de vakantie? Onder
je strandparasol? In je vakantiehuisje, in de
trein of in het vliegtuig?

Een richtlijn om ook je ziel en geest een
goede vakantie te geven is bijvoorbeeld
om elke dag een paar verzen uit Psalm
119 te lezen.
Vind je jouw Bijbel te zwaar of te groot
om mee te nemen…? Kopieer thuis die
Psalm 119! Doe dat dan meteen ook
voor je medereizigers. Dan heb je samen
elke dag stof tot opbouw.
En houd je kopie dicht bij je paspoort,
dan weet iedereen die jou te hulp moet
komen, wie (Wie) hij voor zich heeft.
Een hele fijne vakantieperiode gewenst
en graag tot gezond weerzien!
Marianne Loggers

Een verwelkomende ouder
Een aantal weken geleden
preekte ik over bovenstaand
onderwerp, dat meer bekend
staat onder de titel de verloren
zoon.
Het verhaal in Lucas 15 gaat
over twee zonen die eigenlijk,
als het puntje bij het paaltje
komt, alle twee verloren zijn.
Vandaar dat men dan ook geregeld de titel gebruikt: de twee
verloren zonen.
Ik las in een boekje de titel: de
verwelkomende vader en ik
maakte ervan de verwelkomende ouder.
Mijn preek had drie lagen:
1. Het verhaal op zichzelf met de betekenis van God als vader/moeder die de
weggelopen zoon/dochter tegemoet
rent. Die vergeeft zonder dat er gesproken is en die een groot feest aanricht omdat de dode zoon weer tot
leven is gekomen. Die de andere zoon
ook opzoekt en uitnodigt om deel te
nemen aan het feest.
2. De herinneringen aan onze ouders.
Die kunnen goed of moeilijk zijn of
misschien een mix van die twee. Hoe
zijn wij door onze ouders ontvangen
bij de geboorte? Daarna? Toen wij andere, misschien minder goede of door
onze ouders niet geaccepteerde wegen
insloegen? Waren daar altijd weer die
uitgestrekte verwelkomende armen?
Zulke vragen kunnen pijnlijk zijn of
aan oude littekens schuren.
3.

Hoe zijn wij als ouders, schoonouders, grootouders, ooms, tantes,
gemeenteleiders naar onze familie
en geliefden toe? Herhalen wij de
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patronen van vroeger, worden
de zaken ons aangedaan, afgerekend op de volgende generatie? Of zijn wij in staat om
die negatieve cirkel te verbreken? Zijn wij in staat om te
vergeven en om hen die ons
iets hebben aangedaan toch
weer met open armen te ontvangen?
De voorbeelden die ik in mijn
preek noemde, haalde ik van
“ver weg”. De mensen die ik
noemde moeten anoniem kunnen blijven. Bovendien had ik ook geen recente
voorbeelden bij de hand. De laatste weken heb ik echter een paar wonderlijke
ervaringen gehad “van dichtbij”.
Eén daarvan wil ik graag met jullie delen.
In de PI’s waar ik regelmatig kom,
preekte ik ook over dit Bijbelgedeelte.
Voor de preek vroeg één van de gedetineerden of hij zijn getuigenis in de vorm
van een gedicht mocht geven. Dit gebeurt niet vaak. Ik zei ja maar vroeg wel
of ik het briefje waarop het gedicht
stond even mocht lezen. Natuurlijk
mocht dat.
Toen ik het las, kreeg ik tranen in mijn
ogen. Alle drie de punten uit mijn minipreek (10 minuten) kwamen in dit gedicht naar voren.
Deze man vertelde zijn levensverhaal in
een gedicht. Het verhaal van een verloren zoon. Lovende woorden voor zijn
ouders die hem altijd weer hadden ontvangen. Een gebed dat hij beter zou zijn
voor zijn eigen zoon dan dat hij ooit geweest was voor zijn ouders.

Het was ontroerend. En zijn verhaal was
een levende illustratie van mijn boodschap
die morgen.
Als je eenmaal bij iets bepaald bent, komt
het regelmatig terug in je omgeving. Het
komt ook bij jezelf binnen, want de preek
die je maakt is altijd allereerst voor jezelf.

God liet me zien dat ik ook zo’n
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“ouder” mag zijn die mensen weer
terug ontvangt, ondanks de pijn die ze
veroorzaakt hebben. “Maak mij meer
zoals U.”
Connie Karsten
1 juli 2018

Verjaardagen

Verjaardagen juli
1 juli
17 juli
22 juli
30 juli

Jaap bakker
Ruud Super
Cees van Breukelen
Charissa Meeuwenoord

Verjaardagen augustus
3 aug
3 aug
8 aug
12 aug
16 aug

Ellen van Amstel
Esther Goudsblom
Airen Klingenberg
Marcelle Vos
Gerda van Groningen

18 aug Joas van Hemert
26 aug Pop Cramer
26 aug Hans Demmendal

26 aug Myrthe Scheld

Richtlijnen om samen te kunnen genieten
Onze vorige power point presentatie over
mobiele telefoons is vernieuwd en een
regel vanuit de Privacy wetgeving is toegevoegd.
Op dia 1 staat:
Welkom in Evangeliegemeente De Oase
Wij vragen u om tijdens de dienst uw
mobiele telefoon en tablet uit te zetten.
U kunt met uw gehoorapparaat de dienst
volgen door af te stellen op de T-stand.

Op dia 2 staat:
Van deze kerkdienst wordt een geluidsopname gemaakt.
Het preekgedeelte is gratis te beluisteren
op www.de-oase-zeist.nl
De hele dienst kan tegen vergoeding op
cd verkregen worden.
Denk er aan dat ook een binnenkomend
App-geluid zeer storend werkt, vooral als
die App ook nog gelezen gaat worden!

Evangeliegemeente De Oase Zeist
Postadres magazine: Vogelweide 107, 3941 NG DOORN
Adres en tijd samenkomsten: ‘s zondags 10:00 uur
Torenlaan 38 te Zeist, Gebouw Zeister Mannenkoor ‘Torenlaan Theater’

