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Colofon
september 2018
Jaarthema 2018-2019
Leven met de Vader
God, onze Vader in Jezus
Christus, heeft elk mens
uniek geschapen.
Hij kent elk mens tot in de
diepste vezels van zijn
bestaan.
Hij vindt elk mens
belangrijk en Hij komt elk
mens dan ook heel persoonlijk tegemoet.
Hij hecht grote waarde aan
elke Vader-kind relatie.
Hij komt elk mens dan ook
heel persoonlijk tegemoet.
In het nieuwe seizoen hopen
we uit de Bijbel en door getuigenissen van elkaar meer
te leren over het ‘ leven met
de Vader’.
Enkele mensen hebben al
een tipje van de sluier opgelicht van hun relatie met de
Vader.
Zie pagina’s 3-5
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Agenda van september
Zondag 2 september 10.00 uur
Opening nieuw seizoen met viering
Avondmaal
Jaarthema: ‘Leven met de Vader’
Spreker: John Karsten
Zangleiding: Connie Karsten
Zondag 9 september 10.00 uur
Spreker: Marianne Loggers
Zangleiding: John Karsten
Zondag 16 september 10.00 uur
Zendingszondag: extra collecte
Spreker: Jan Smit
Zangleiding: Anneke Demmendal
Zondag 23 september 10.00 uur
Spreker: Connie Karsten
Zangleiding: Marianne Loggers

Dinsdag 25 september 20.00 uur
Gebedsuur bij familie Bakker
Zondag 30 september 10.00 uur
Spreker: Thea de Jong
Zangleiding: Inge Hoogenraad

Kringen
De kringen gaan pas in oktober van
start. In het magazine van oktober (dat
komt 30 september uit) worden kringen
en plaatsen van samenkomen bekend
gemaakt.
De gebedsavond gaat wel in september
van start. Zie Agenda hierboven.

Een nieuw seizoen: ‘leven met de Vader’
Nieuw jaarthema
De gemeenteleiding - hiermee zijn
John en Connie Karsten en Marianne
Loggers belast - heeft wat langer nagedacht over een nieuw seizoensthema.
Uiteindelijk kwamen we uit bij een
vervolg op het jaarthema 2017-2018
‘Wonen bij God’. Dat heeft op meerdere manieren met diverse insteken
in veel preken gestalte gekregen. Voor
menigeen is het een verrijkend thema
geweest.
Hoe nu verder?
‘Wonen bij God’ is niet een losstaand
feit, geen op zich zelf staande gedachte. Het heeft alles te maken met God
in al Zijn volheid naar de mens toe.
Juist die God is niet ver weg van ons,
omdat Hij door
Jezus Christus onze Vader is geworden. En zo kwamen we uit op het
nieuwe jaarthema:
‘Leven met de Vader’
Voor sommige mensen zal het moeilijk zijn om een positief beeld van
God als Vader zich eigen te maken.
Omdat… hun aardse vader er een
puinhoop van heeft gemaakt door
misbruik, geweld of gewoon zijn hielen heeft gelicht en het gezin in de
steek heeft gelaten.
Zó is God de Vader beslist niet. Hij is
de uitnodigende, zorgende, vergevende , troostende en nog veel meer
Vader, die er altijd voor je is en jou
nooit in de steek zal laten.

God als de Vader.
De Vader die leven voortbreng.
De Vader die groei geeft en bevordert.
De Vader die de toekomst van zijn
kind voor ogen houdt.
De Vader die zijn huis vol wil hebben.
De Vader die… er is zoveel meer te
zeggen, want de Bijbel geeft, voornamelijk in het Nieuwe Testament,
maar liefst 200 keer de naam
‘Vader’ aan.
Door de eeuwen heen zijn er honderden liederen geschreven waarin
God als Vader wordt genoemd, gedankt en geprezen.
Leidend lied is Opwekking 291.
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Nieuw kanseldoek
Elke zondag zult u uitgedaagd worden door het kanseldoek.
Een wijnrank
met druiventrossen. Beeld
van de schepping, van voeding en dus van
groei. Ook
beeld van vergeving (viering
van het avondmaal), vreugde
en feest. De
tekst geeft een
beeld van leven: fris groen
gemengd met
levendige geeltinten en een
gouden randje.

Vader God,
Ik ben vol lof en dank voor U.
Vader God, mijn handen
hef ik op naar U.
Want uw macht en liefde,
Heer, verbazen mij,
verbazen mij.
En ik sta aanbiddend voor U,
Vader God.

In het nieuwe
seizoen hopen we uit de Bijbel en
door getuigenissen van elkaar meer te
leren over het ‘ leven met de Vader’.

De originele Engelse tekst stamt uit
1981 en is geschreven door Jack
Hayford.

Geen enkele uitspraak is gelijk. Dat
overtuigt ons hoe persoonlijk God de
Vader met elk mens omgaat!

Diezelfde liederen zijn ook weergegeven in gedachten en gedichten.
Tot op vandaag de dag vinden we
die terug in allerlei soorten dagboekjes en liturgieën.

Inge Hoogenraad: ‘Mijn hemelse
Vader zorgt voor mij. Ik ben en blijf
Zijn geliefde dochter. Hij zal in alles
wat ik nodig heb, voorzien. Hij zal er
ALTIJD voor mij zijn!’

Meerdere mensen, zowel jongeren
als ouderen, in binnen– en buitenland, hebben hun indruk over het
nieuwe thema gegeven.
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Esther Goudsblom: ‘Als eerste waar ik aan denk is het lied
van Opwekking 411: Geprezen zij
de Here. Dag aan dag draagt Hij
ons, die God is ons heil.’

Freek van der Spek: ‘Leven met
de Vader is leven met zijn Zoon Jezus; is leven met de Heilige Geest.
Dit is een
leven in genade, want zonder de
Drie-eenheid is er geen leven.’
Mina van der Spek: ‘Leven met
de Vader is leven in volledige afhankelijkheid. Hij kent mij volledig.’
Yoshua Meeuwenoord: ‘God die
ons gemaakt heeft als een echte
Vader, die er altijd zal zijn en ons
nooit in de steek zal laten.’
Paul van der Laan: ‘Leven met
de Vader betekent voor mij vooral
tot rust en bezinning komen. Het
ervaren van Zijn onvoorwaardelijke liefde geeft mij zekerheid in een
onzeker bestaan. Hij bevestigt dat
het wel goed komt, zolang ik maar
aan Zijn hand wandel.’
Louise van Otichem: ‘Ik mag
alles aan Vader vragen, maar ik
krijg niet alles. Hij weet wat goed
voor me is en als het niet goed is,
zegt Hij gewoon ‘nee’.’

Ben Cornet: ‘Leven met de Vader is
voor mij een bemoediging en troost
en belofte voor hulp en steun.’
Rina van der Laan: ‘Voor mij
houdt “ leven met de Vader “ in dat ik
niets doe zonder Hem erin te betrekken. Dat geeft rust en een vertrouwen in wat ik onderneem. De band is
sterker dan in een gezinsleven. Ik
weet mij geliefd en voel mij geaccepteerd zoals ik ben, thuis in een veilig
nest. Hij heeft mij nog nooit teleurgesteld!’
Hans Cramer: ‘Leven met de Vader
betekent voor mij dat er Iemand is,
waarbij ik altijd terecht kan. Die er
niet is om mij te (be)oordelen, niet
streng is en straft, zoals een rechter
dat doet. Maar Iemand die van mij
houdt en naar Wie ik steeds weer
mag terugkeren en veilig zijn. Ik
denk dan aan de laatste woorden
van Psalm 23: Ik keer terug in het
huis van de Heer, tot in lengte van
dagen.’

Aukje Smit: ‘Hoe hoog we ook 5
zijn gestegen of in welke diepte
we ons ook bevinden... Niets kan
mij scheiden van Vaders liefde, die
ons gegeven is in Christus Jezus,
onze Heer!’ (Romeinen 8:39)
Boy van Abkoude: ‘Leven met de
Vader betekent voor mij leven met
een gerust hart, in de zekerheid dat
Hij altijd over me waakt en altijd
voor me zorgt.’
Pop Cramer: ‘Wat een bijzondere
gedachte: de Vader Zelf heeft u lief.
We mogen Hem als onze Vader
kennen door Zijn Zoon die gezegd
heeft “Ik en de Vader zijn één”.
Door Zijn offer hebben we altijd
contact met onze Hemelse Vader
die ons maakte, kent, voor ons
zorgt, helpt en ons thuis brengt om
voor eeuwig bij Hem te zijn en Hem
te mogen ontmoeten, de machtige
God die ook mijn leven in Zijn
Hand heeft.’

Verhuizing
Het was al zo lang tevoren aangekondigd, maar
het gaat nu echt gebeuren. Dat moet wel, want
ze hun huidige huis is verkocht.
Joost, Charissa,
Yoshua, Noanna en Evaly Meeuwenoord
verhuizen op 12 september naar:
Kievitlaan 8
3704 XB ZEIST

Blijf niet staan...
Blijf niet staan bij wat eertijds
is gebeurd…
zie Ik ga iets nieuws verrichten…
Deze woorden uit Jesaja 43 vers 18 en 19
zijn favoriet bij veel christenen die verlangen naar “iets nieuws”. Toch lijken ze
soms een contrast met andere woorden
van God die zeggen dat we terug moeten
denken en Gods wonderen ons moeten
herinneren.
In dit artikel schrijf ik iets over “niet stilstaan bij vroeger”. Volgende maand pak
ik dan het vervolg: “herinner je wat God
gedaan heeft”.
Je zou kunnen denken dat vergeten te
maken heeft met negatieve dingen uit
het verleden. Veel mensen proberen elkaar met die gedachte te “bemoedigen”:
laat het verleden nu maar rusten en richt
je op de toekomst. In mijn stukje van
volgende maand kom ik daarop terug.
Als we de woorden uit Jesaja 43 in hun
verband lezen, zien we dat “het verleden
laten rusten” te maken heeft met Gods
grote daden in het verleden rondom de
uittocht van het Joodse volk uit Egypte.
Je kunt je daarover verheugen - de orthodoxe Joden vieren de uittocht nog
altijd als zij het Joodse paasfeest vieren.
Maar je kunt ook in heimwee en nostalgie omzien en zuchten: was het nog maar
zoals vroeger. Soms hoor je die geluiden
ook in de kerk (onze kerk?): vroeger, ja
toen was het nog wat.
Ik ga de sombere opmerkingen die ik
soms hoor niet allemaal herhalen. We
worden er niet vrolijk van.
Eén soort opmerking wil ik even van
commentaar voorzien.
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Ik hoor mensen soms zeggen: vroeger
waren er leuke activiteiten in de gemeente zoals een dramagroep, een gemeente
dag, een mannenkring en zo zou ik nog
wel even kunnen doorgaan. Nu niet
meer. Dan wordt er aan de goede oude
tijd teruggedacht met een negatieve ondertoon: nu is het er niet meer…wat jammer toch!
Ik zou daar twee opmerkingen bij willen
maken. In de eerste plaats dat daar waar
dingen verdwijnen er ook weer andere
goede dingen voor in de plaats komen.
Hebben we daar oog voor?
Ik denk bijvoorbeeld aan de bijbelleeskring waar we een aantal jaren achter
elkaar met een enthousiaste groep mensen de Bijbel in Gewone Taal lazen. Heel
fijne avonden!
Een tweede opmerking heeft te maken
met beschikbare gewillige mensen die
bereid zijn een nieuwe (of vroegere) activiteit op te zetten en die mee willen helpen om die activiteit vorm en inhoud te
geven. De gemeenteleiding kan onmogelijk alles zelf doen. Gemeente zijn dat
doen we met elkaar. Vandaar mijn oproep: als u een idee of een verlangen
hebt om iets nieuws van de grond te krijgen, zoek een paar mensen die daarin
mee willen doen. Overleg even met de
gemeenteleiding en zo kunnen er weer
nieuwe initiatieven ontwikkeld worden.
Blijf niet afwachten maar neem het voortouw met een nieuw initiatief. U hoeft
het niet alleen te doen. Als een paar
mensen enthousiast zijn, kunnen er snel
een aantal mensen bijkomen. Gemeente
zijn dat doen we met elkaar!
Connie Karsten
nieuwe seizoen 2018/2019

Verjaardagen september
5 sept

Thea Birkenholz

9 sept

wij gedenken Christina den Otter die 94 jaar zou
zijn geworden

13 sept
30 sept
30 sept

Joost Meeuwenoord
Gerard Hoogenraad wordt 50 jaar. Zie kaart pag 8
Louise van Otichem; zij wordt 82 jaar en is daarmee
ons oudste lid
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Dringend verzoek
Wie kent haar niet… onze Louise van Otichem. Ze is elke zondag aanwezig, tenzij ze ziek gemeld is. Louise komt alleen omdat haar knuffelbeer wel aantrekkingskracht heeft voor kinderen. En ‘samen delen’ is er niet bij!
Louise wordt door de regiotaxi gebracht en na de dienst thuis
gebracht door Marianne Loggers. Die kan - als haar wettelijke
belangenbehartiger - meteen het personeel van Louise's tehuis
inlichten over mogelijk afwijking in de gezondheid.
Diabetes speelt bij Louise een grote rol en haar suikerspiegel
kan plotseling dalen of stijgen. Marianne is daar goed mee
bekend en kan ook ingrijpen. Zo mag Louise beslist geen zoetigheden hebben, behalve het ene zoetje in haar koffie.
Maar… bij Louise moet je wel haviksogen hebben, d.w.z., alles zien en in de gaten
houden. Zij weet precies wie ze kan bespelen en als er even niet opgelet wordt heeft
ze haar koekje of extra zoetje al te pakken. Het gebeurt maar al te vaak dat er een
(inmiddels gehalveerd) koekje afgepakt moet worden.
In het verleden is het te vaak gebeurd dat Louise direct na de dienst naar het
ziekenhuis moest!
Een heel dringend verzoek aan iedereen die bij de koffie-na-de-dienst
aanwezig is: Louise mag géén koekje, snoepje of bonbon, tenzij Marianne daarmee instemt. Dat klinkt wat bedillerig, maar Marianne is op de
hoogte van Louise’s suikerniveau van die morgen! Louise mag ook
slechts één zoetje in haar koffie.
Help aub mee om voor alle partijen de zondagsrust en de gezondheid
van Louise te bewaren!

Tekst links:
Bij U is de bron van het leven, door Uw licht zien wij licht. Psalm 36:10
Tekst rechts:
Wij zijn dankbaar voor de geboorte van onze zoon, Jonas Elior Brink, 20 juli 2018
Hemmo en Rianne Brink-Groen

OASE berichten
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Ze kwam regelmatig met de taxi en nam dan haar stoel in op de tweede rij. Wat genoot ze van de samenzang en preek. Na de dienst, tijdens de koffie, o schrik… ’ik ben
vergeten de taxi terug naar huis te bestellen.’ Dat gebeurde die laatste zondag ook.
De Cramers waren op de fiets! Maar er was direct een oplossing. Met Pop Cramer
als levende ‘tomtom’ bracht Marjan Schreuders haar thuis en daarna Pop weer naar
de kerk om haar fiets op te halen.
Nu zal haar plekje op de tweede rij leeg blijven. Onze oudste zuster en gemeentelid
Christina den Otter-Pastoor is ons voorgegaan. Op donderdagmorgen 26 juli
2018 waren 6 gemeenteleden getuigen bij de dankdienst voor haar leven.
Christina mocht 93 jaar worden.

Op Gods tijd is ingegaan tot het feest van haar Heer en Heiland, onze lieve
moeder, oma en overgrootoma,

Christina den Otter – Pastoor
weduwe van Leendert den Otter

* Spijk, 9 september 1924

† Utrecht, 23 juli 2018

Herma den Otter
Theo den Otter en Heleen den Otter-Spit
Jeannette Boom-den Otter en Aart Boom
Carmen de Graaf-Ramkhelawan en Evert de Graaf
kleinkinderen en achterkleinkinderen
Er is gelegenheid om afscheid van Christina te nemen op donderdag 26 juli
van 9.30-9.45 uur in Kerkelijk Centrum de Clomp,
De Clomp 33-02 te Zeist, waarna om 10.00 uur
de dankdienst voor haar leven gehouden zal worden in bovengenoemd
Kerkelijk Centrum.
Aansluitend begeleiden wij Christina naar haar laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats, Provincialeweg 63 te Bunnik.
Na de begrafenis nodigen wij u uit voor een informeel samenzijn in kerkelijk Centrum de Clomp.
Christina zou het gewaardeerd hebben als u kleurige kleding draagt.

Vakantieperikelen
Op zoek naar blauw bloed
Van auto’s wordt verwacht te doen wat
wij willen. Ons van A naar B(eter) te
brengen op de manier en de tijd die wij
willen. Daarvoor hebben we zo’n ding
toch gekocht? En daarvoor hebben we
toch, misschien heel lang geleden, ons
rijbewijs gehaald? Zo wisten we tenminste hoe we zo’n apparaat zouden kunnen
sturen én beheersen.
Maar ja, je hebt tegenwoordige zelfrijdende auto’s (al is dat lang niet altijd
even veilig), auto’s die zelfstandig kunnen parkeren, auto’s die je binnen je rijstrook houden en die ervoor zorgen dat
je afstand blijft houden. Dat alles kan
een kostbare zaak worden.
Nu zijn er ook ‘gewone’ auto’s die vinden
dat ze ons willen laten zien, dat ze óók
wat kunnen. Zelfstandig iets doen. Dat
gebeurde ons tijdens een trip naar het
oosten van Nederland.
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De auto had besloten een pauze te nemen.
Allebei de voorwielen hingen boven de
weg en boven het gras. Ze deden niets
meer. Ik had de auto op een blokje beton
geparkeerd!
Wat te doen?
De dichtstbijzijnde landbouwer wilde
ons wel helpen, maar waarschuwde voor
hetdat er beschadigingen konden ontstaan.
De wegenwacht wilde ons niet helpen.
Dit soort zaken bleken niet onder de service te vallen.
De verzekering stuurde na 25 minuten
bellen en 45 minuten wachten een indrukwekkend bergingsvoertuig. De berger keek er naar, versperde de weg, tilde
de auto op en had ons (en de rest van het
verkeer) na vijf minuten weer aan het
rijden.

We waren een dorp ingedraaid, omdat
mijn gezelschap zich herinnerde dat daar
ooit familie van een ‘royal’ had gewoond.
Zou er nog iets aan Blauw Bloed zijn?
We reden rond
en ontdekten
een kasteeltje.
Stoppen dus,
op de enige
plaats waar
geen bermpaaltjes
stonden.
Uitstappen
en kijken bij

het kasteel.
Niets te zien.
Instappen dus maar weer. Gas geven
en... daar stonden we. Niet meer vooruit,
niet meer achteruit.

En wat vertelde
de landbouwer ons toen? We stonden
voor het verkeerde kasteel!
Het juiste kasteel hebben we maar niet
meer opgezocht.

Vakantieontdekkingen
In mijn kerkenwerkagenda staat bij
15 juli: Als je niet op vakantie kunt,
ga dan op avontuur.
Ik zou best wel op vakantie kunnen
gaan, maar… Ik ben zo heel veel op
reis geweest voor mijn organisatie.
Heb zoveel landen bezocht en vooral
plaatsen waar geen toerist komt.
Misschien heb ik daarom geen zin
meer om op reis te gaan.
Maar op avontuur gaan… heerlijk.
Met twee goed getrainde honden op
stap is het avontuur sowieso nooit
ver weg. Zij hebben een uitstekende
neus: ze ruiken 200 x meer dan een
mens en hebben een prima gehoor.
En alles wat er anders op of langs het
pad is, wordt onderzocht. Zo ontdek
ik meer. Soms meer dan me lief is,
zoals dode dieren. Hoewel niet alle
dode dieren stinken.
Mijn eerste ontdekking was een heel
grote vlinder. Donker grijsbruin gevlekt met rode ondervleugels. Er zat
geen luchtje aan en dus nam ik de
dode vlinder mee naar huis om uit e
zoekenwelk soort het was.
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Na drie weken zoeken bracht de vlinderstichting uitkomst. Het was een
zeldzame nachtvlinder: karmozijnrood weeskind!
De tweede ontdekking kon ik echt
niet mee naar huis nemen. Het dode
dier lag aan de kant van het bospad.
Hij stonk zo erg dat zelfs de honden
niet dichtbij wilden komen! Dus foto’s maken. Een zoektocht leverde
een bunzing op (waarschijnlijk!).
Alleen al dat gebit!!!
Maar ik was er niet zeker van.

Na de zomer
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Nog voordat de almachtige God een verbond met Noach sloot
deed Hij een uitspraak. In Genesis 8:22 staat: “Zolang de aarde
bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten, zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nachtnooit komt daar een einde aan.” En al noemt Genesis alleen
maar de zomer en de winter: in een klimaat als het onze heb je
ook nog een herfst en een lente.
Als we naar de velden achter ons huis kijken, zien we dat nog altijd gebeuren: zaaien
en oogsten, koude en hitte, zomer en winter, regen en droogte. Als mensen genieten
we er van, hindert het ons soms. Zoals deze zomer met zoveel droogte en tropische
temperaturen en bijvoorbeeld als het in de winter écht koud en glad is en maken we
er gebruik van. We eten wat de natuur, juist door de seizoenen, voortbrengt en we
gaan heerlijk ‘recreëren’. Wat dacht u van een wandeling of fietstochtje of in het zonnetje zitten? Hoewel, deze zomer was een parasol nooit ver weg!
En in de zending?
Daar ligt het vaak heel anders. Reizen over stoffige wegen bij hoge temperaturen,
buiten slapen (zoals Hanneke onlangs schreef) omdat het binnen, vanwege de hitte,
niet uit te houden is. Extreme regen in de moessontijd en wegen die daardoor onbegaanbaar worden. Zomer? Dat kan bar moeilijk zijn. Net zoals de ‘regentijd’.
Laten we daaraan denken als we onze zendelingen in gebed brengen.
Hans Cramer
Voorzitter Zendingscommissie De Oase

De zoogdierstichting gaf uitslag aan
de hand van de graafpoten.
Ik had een dode das gevonden! Zo’n
dier heeft in de afgelopen 35 jaar dat
ik in Doorn woon, nog nooit mijn
pad gekruist. Nu ik de poten goed
bekeken heb en de pootafdrukken
bestudeerd, weet ik waar de dassen
zich ophouden. Ik heb hun sporen
gezien, maar nog geen levende ontmoet. De vakantie is voorbij, maar
het avontuur ligt voor de deur!
Marianne Loggers

Freek en Mina
Beste broeders en zusters,
We zijn alweer een poosje terug op onze basis. Eigenlijk hebben we een nieuwe ‘basis’ gevonden want we
zijn verhuisd. Op één augustus gingen we officieel over. Bij
het schrijven van deze info aan jullie heeft bijna alles wat we hebben een plekje gevonden. Het nieuwe huis ligt vijf minuten lopen van ons oude huis. We wonen dus in
dezelfde wijk.
Het regent hier erg veel. Niet echt hard, maar je kunt niet zonder paraplu buiten lopen. Veel meer konden we ook niet doen dan lopen, want studenten blokkeerden
grote delen van de stad. Het begon met een busongeluk waarbij twee studenten betrokken waren. Hier gaat men dan direct de straat op en slaat alles kort en klein.
Zo’n bus wordt direct in brand gestoken. Maar nu gebeurde er iets meer. Door de
hele stad en over het hele land gingen studenten de straten op.

Foto verwijderd

Nu is alles gelukkig weer rustig, maar 13
we bidden dat de verkiezingen die in december plaats moeten vinden vredig zullen verlopen.
De komende twee weken zal het rustig
zijn omdat het offerfeest wordt gevierd.
Veel mensen verlaten de stad en gaan dit
met familie in de dorpen vieren.
Eerder schreven we dat Mina niet naar
een studentenbijeenkomst kon gaan in
verband met de rellen op straat.

Ze protesteerden vooral tegen de politie
die hun werk niet goed doen. Dus namen
de studenten het werk over van de politie
en gingen het verkeer regelen. Ook stopten ze auto’s en bussen om hun papieren
te controleren.
Ze hielden ook politieauto’s aan. Veel
politiechauffeurs hadden geen rijbewijs
en veel politieauto’s waren niet APK
(hier heet dat fitness) gekeurd. Zulke
auto’s werden door de studenten van de
straat gehaald. Maar ze gingen ook vechten met de politie. Er reden geen bussen
meer,want de studenten hadden een
aantal bussen in brand gestoken. Het
ging over van een protest naar burgerlijke ongehoorzaamheid.

Die bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden. Mina is bestuurslid van Radio
Jyoti (Jyoti betekent licht). Dit is een
interactief online radioprogramma. Het
doel is om studenten te bereiken met
Bijbelse waarden wat moet leiden tot het
in aanraking brengen met het Evangelie.
Studenten met verschillende geloofsachtergronden komen hier op af.

Noodhulp
De laatste keer heb ik het een en ander
verteld over de organisatie GLOW (God
Loves Orphants and Women). Van hen
ontving ik onderstaand bericht:
Op veel plaatsen in Nepal, ook in de omgeving van Kathmandu Valley, zijn er
ernstige overstromingen, veroorzaakt
door ongewoon zware monsoen regens.
Er vallen al veel slachtoffers te betreuren,
vooral onder de arme bevolking. Veel
huizen, scholen, openbare gebouwen en
wegen hebben ernstig te lijden van de
overstromingen.
Vooral onder de slachtoffers van de
aardbevingen in 2015 is op veel plaatsen

Hanneke schreef erover en Marianne
vroeg om foto’s. Hanneke bedankte voor
de tip en… schreef de nieuwsbrief over
hun tuin en wat ze daaruit op tafel zetten.
Die nieuwsbrief met veel foto’s vindt u
als bijlage bij dit magazine.

Daarom vragen we u: bid samen met
ons voor deze situatie, bid dat de Heer
zal voorzien. Voor nu en voor de nabije
toekomst.
Heel hartelijk dank voor uw hulp.

Nieuw onderdak

Wij bidden jullie Gods bijzondere zegen
en vrede toe. Veel dank voor jullie gebeden en gaven.
Freek en Mina
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Zover het verhaal van ‘Glow’. Misschien
dat ook wij een steentje kunnen bijdragen voor de leniging van deze nood.
Giften kunnen overgemaakt worden
naar de bankrekening van de gemeente
o.v.v. Glow Nepal.

Tijdens die bijeenkomst waarin Mina de
studenten toesprak waren er rond de 60
bezoekers. Dit is een heel effectieve manier om jonge mensen in aanraking te
brengen met het Goede Nieuws.

Ghana: eten van de vloer
Hoe snel kan een misverstand ontstaan?
Heel snel. Neem nu de koptekst. Eten
van de grond, kan ook vertaald worden
met ‘eten van de vloer’. Vanuit Nederland kunnen we niet beoordelen of het
zó schoon is in Tamalé, dat de familie
Awimbilla echt van de vloer kunnen
eten. Dat doen ze ook niet. Maar ze eten
wel van hun eigen grond (groentetuin).

Bidden voor onze naasten in Nepal

de situatie rampzalig en uitzichtloos. Veel
hutjes en tentjes en andere tijdelijke onderkomens zijn weggespoeld.
Juist voor die laatste groep is het erg
moeilijk om de draad weer op te pakken.
Opnieuw hebben ze alles wat ze hadden
verloren. Ze zijn weer terug bij af, zoals
de situatie was vlak na de aardbevingen
zo niet erger.
We hebben al wat mensen kunnen helpen, maar we krijgen steeds meer hulpvragen, hulp op wat voor manier ook.
Van ons zelf hebben we niet voldoende
fondsen om aan de aanvragen te voldoen.

Van Tilak ontvingen we het heugelijke
bericht dat de verplaatsing van hun
kerkje zo goed als klaar is. Hij doet ons
de hartelijke groeten:
Geachte broeder, Groeten aan u in de
naam van de Heer Jezus. Ik wil heel
hartelijk danken voor uw gebed en
ondersteuning voor mij en mijn bediening. De constructie van de kerk komt
in de eindfase. Vandaag hadden we de
zegeningsdienst. Vanaf volgende week
zullen we de diensten in het nieuwe
gebouw houden.
Prijs God voor de mogelijkheid dat dit
gebouw beter is dan het vorige. Ik bid
dat God in deze nieuwe hal zijn zegen
zal geven.

We hoeven nu alleen nog te schilderen
en vloerbedekking te leggen.

Tilak plaatste foto’s van de opening
op zijn Facebook.
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Geef alstublieft mijn groeten door aan
uw familie en kerk. Hier zijn ook een
paar foto’s van het nieuwe gebouw.
Verbonden in Zijn dienst,
Tilak Giri

Buitenkant kerk

Voorgangers Tilak en Ganga

Kijk voor meer informatie op:
www.h4n.nl
Jan Smit
Binnenkant kerk

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’

