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Agenda van november: samenkomsten en kringen
Zondag 4 november 10.00 uur
Samenkomst met zang en viering
Avondmaal o.l.v. John Karsten
Spreker: Marianne Loggers
19.30 uur najaarsledenvergadering
Zondag 11 november 10.00 uur
Spreker: Hans Cramer
Zangleiding: Marianne Loggers
Dinsdag 13 november 14.30 uur
Bijbelleeskring olv Marianne Loggers
thv Gerrit Poolen

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

Dinsdag 13 november 20.00 uur
Bijbelleeskring olv Connie Karsten thv
familie Karsten

Zondag 18 november 10.00 uur
Spreker: Hans Ottens
Zangleiding: Anneke Demmendal
Zondag 25 november 10.00 uur
Eeuwigheidszondag
Spreker: Marianne Loggers
Zangleiding: Connie Karssten
Dinsdag 27 november 20.00 uur
Gebedsuur thv familie Bakker
Heeft de gemeente zorgen? Heb je zelf
zorgen? Kom naar het gebedsuur.
‘Als een zorg te klein is om voor te bidden is ze ook te klein om er last van te
hebben!
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Jaarthema ‘Leven met de Vader’
Opnieuw zijn er leden en vrienden
die hun ervaring of gedachte hebben gedeeld over hun ‘Leven met de
Vader’.
Elke bijdrage overtuigt ons van de
levende God, die als Vader zo heel
persoonlijk met elk van zijn schepselen (mensen) omgaat.
Elke bijdrage is tevens uitdaging
om je meer te ontdekken van wat
diezelfde Vader God in jouw leven
wil (gaan) doen.
Heb je tot nu toe nog niet gereageerd, laat dan de kans niet voorbijgaan om in het decembermagazine
Je zegje te doen!
Bert Bosveld: ‘Leven met de Vader betekent voor mij door de Here Jezus dicht
bij Hem blijven.’
Adeline Goedhart: ‘In mijn ogen is er
geen andere God dan Hij. Mijn ervaring
is dat de Vader zó groot is. Ik ben blij dat
ik Zijn kind mag zijn.’
Ellen van Amstel: ‘Leven met de Vader
is goed en prettig.’
Connie Karsten: ‘Leven met de Vader
betekent voor mij: de Vader draagt mij
door dit leven! Soms voel ik Hem, soms
niet. Dat neemt niets af van het feit dat
Hij er is!’

Henk Nicolai: ‘Leven met de Vader.
Hoe kan ik dat in 2-3 zinnen zeggen?
Het lijkt eerder of ik continu God aan
het zoeken ben, in plaats dat ik met
Hem samen leef. Totdat Hij iets van
zichzelf laat zien en mij eraan herinnert dat Hij er altijd is. En dat Hij zich
altijd laat
vinden. Het is een voorrecht om dit te
mogen ervaren en erover te vertellen.’
Marianne Loggers: ‘Leven met de
Vader’ betekent voor mij leven in de
oneindige creativiteit van Gods schepping. Uit die creativiteit mag ik putten
en mijn leven glans geven.’
Geert en Aukje Grooten (onze voormalige zendelingen in Afrika):
‘Wij beschouwen ons als bijwoners in
het land van de
Neanderthalers die nog
altijd met vreugde
terugdenken
aan "de kudde in
Zeist", die we nu
nog steeds op
afstand mogen
gadeslaan. En
dat door middel van "Het
nieuws uit de Oase". Niets dan complimenten daarvoor.
"Oase". We waren bij de conceptie
aanwezig. Zeer goede omschrijving
van De Oase: op krachten komen en
dan weer uitgaan. Sommigen blijven
altijd in de Oase en dat is ook heel
goed.
Nog altijd zijn we overtuigd dat die
kudde bestaat uit een grote wolk van
(geloofs)getuigen, die het niet zo moeilijk vinden om bijvoorbeeld te vertellen
van hun leven met de Vader. Het is vrij
eenvoudig om een Rubriek in het leven
te roepen.
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Antwoorden op Hoe de Vader is, kun je
vinden in de Bijbel, en in duizenden boeken ernaast. Hoe Hij omgaat met Zijn
volk en met al die individuen en hoe die
personen daarop reageren. Op zich niet
zo moeilijk om je daar mee te identificeren of af te zetten.
Maar om werkelijk iets zinnigs (én origineels) te zeggen over Het leven met de
Vader, (Ik lees dat nu als Mijn leven met
de Vader.) valt dat nog niet mee. Hier
moet Jezus, onze Redder en Heer in één
adem genoemd worden. Hij heeft ons de
Vader doen leren kennen:
Ik en de Vader zijn één (Joh. 10).
Toen ik een kind was, dacht en handelde
ik als een kind. Ik bad 's avonds in m'n
bedje als een kind. Dat ging zo:
Lieve Vader in de hemel,
Ik ga slapen ik ben moe, (daar zorgde ikzelf wel voor), 'k sluit m'n beide
oogjes toe. Here, houdt ook deze
nacht (de vorige nacht had Hij dat toch
ook gedaan) weder over mij de
wacht.
't Boze dat ik heb gedaan (daar was
ik me toen al wel van bewust), zie het
Here toch niet aan. (Of)schoon
mijn zonden vele zijn (daar was ik
het niet helemaal mee eens, wat is
veel..?)
maak om Jezus' wil mij rein.
Amen."
Toen ik een man was (geworden), handelde ik als een man. En vergat vaak te
bidden, zowel 's morgens als 's avonds.
Ik dwaalde op velerlei wegen.
Ps. 32 (1-5) verwoordt exact mijn terugkeer tot mijn Vader. Sindsdien leert en
onderwijst Hij mij de wegen die ik moet
gaan; Hij raadt mij, Zijn oog is op mij.
(vs. 8)

HIJ HEEFT MIJN
KINDERGEBED
VERHOORD!
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Nu, veertig jaar later, vele ervaringen
rijker, ook veel illusies armer, word
ik weer als een kind (daarover maakte
Okke Jager gedichten). Mijn belangrijkste gebed (voor mezelf) is weer geworden:
Lieve Vader in de hemel,
Ik ga slapen ik ben moe, (nu ook
zonder dat ik er moeite voor doe...). 'k
Sluit m'n beide oogjes toe. Here,
houd ook deze nacht (Hij heeft het
tot nu toe gedaan en ik ben er van overtuigd dat is voor eeuwig.) weder over
mij de wacht. Amen"
We beginnen meer en meer uit te zien
naar "onze vereniging met Hem. Eeuwig LEVEN MET DE VADER.
Nu nog onbekend maar het zal niet tegenvallen! I'm telling you.. .

Michael Awimbilla: ‘Vader God is er
altijd. Daarom kan ik erop vertrouwen
dat Hij altijd voorziet. Zijn ervaring
gaat terug naar zijn schooltijd. Zijn
vader overleed toen Michael nog op de
basisschool zat. Hij vertrouwde erop
dat God in al zijn onderwijsbonden zou
voorzien.’
[red. - zie hoe ver Michael heeft
mogen komen! En lees zijn ver
slag op pag 8-9]
Hanneke Awimbilla: ‘Onze hemelse
Vader heeft de oppermacht over ons en
ons gezin. Daarom weten we ons geheel
zeker in Zijn bescherming.’

De dag der kleine dingen...
Ik ken het vers uit mijn hoofd, maar het
kostte even moeite om deze tekst te vinden. Deze staat namelijk in de NBGvertaling 1951:’Want wie veracht de dag
der kleine dingen? (Zach.4:10a).
In de NBV vertaling staat: ’Ook al hadden
jullie in het begin geen vertrouwen in het
werk…’
Waar gaat de tekst over?
De profeet Zacharia krijgt een aantal
gezichten (visioenen) te zien. Het centrale thema hierin is dat God trouw is aan
zijn volk. Maar het volk ziet en/of ervaart
dat niet. De tempelbouw lijkt te stagneren. Zonder tempel geen vooruitgang,
dus geen herstel?!
Het volk vraagt zich af of Gods beloften
en toezeggingen wel zullen uitkomen.
Dan komt God met de vaststelling: Jullie
vertrouwen het niet… jullie kijken voorbij
aan de voetstappen die Ik zet.
Opnieuw bevestigt Hij dat dezelfde
Zerubbabel die met de herbouw van de
tempel is begonnen, deze ook zal afmaken. Hij wijst het volk op het paslood in
de hand van Zerubbabel. Dat heel kleine
ding is het bewijs van iets groots, dat nog
niemand ziet.
Dat is nu het geweldige van God. Hij
heeft er alle vertrouwen in dat een heel
klein ding uitgroeit tot iets groots, waarin Hij zich kan manifesteren.
In de preek van Bert Bosveld (14 oktober)
Werden onze ogen ook geopend voor
eenzelfde fenomeen. God koos één man
uit (Barnabas), die Paulus vond. Aan
Paulus hebben we een groot deel van het
Nieuwe Testament te danken. Alle grote
en belangrijke lessen van het Evangelie
heeft deze Paulus aan de gemeente van
Jezus Christus nagelaten.
Via Barnabas heeft God zijn visie voor de
wereld zichtbaar gemaakt.
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Zo mogen wij ook in de wereld werken.
In de zendingsjaren van Jan en Aukje
in Nepal vonden zij Tilak. Zij investeerden geld, goed en geloof in hem. We
zijn zo‟n 15 jaar later en wat zien we?
Tilak is voorganger van een kleine kerk
in Kathmandu en verzorgt ook nog eens
8 andere bergdorpkerkjes. Eén man
vindt een andere man en vandaag zien
we dat Gods visie gestalte krijgt.
Voorzitter Hans Cramer van de Zendingscommissie vond één gemeentelid
om de visie van God op de wereld te
delen. Samen vertrouwen ze erop en
bidden ze ervoor dat de projecten in
Bangladesh, Nepal, Ghana en andere
landen doorgang vinden.
De leiding van de Oase bouwt ook aan
„kleine dingen‟. In dit nieuwe seizoen
2018-2019 is Connie Karsten begonnen
met één kring. Ze heeft een aantal mensen gevonden die deelneemt. Gods visie
zal zich ook door hen heen zichtbaar
maken.
Marianne Loggers heeft één man gevonden om haar Bijbelleeskring gestalte te geven: Gerrit Poolen. Samen lezen
ze het Evangelie van Johannes en leren
ze wat God te vertellen heeft. Gerrit
vertelt het verder aan zijn huisgenoten.
Intussen moest audioman Boy van Abkoude afscheid nemen van Stephan
Demmendal die in Rotterdam is gaan
studeren en ook van Ronald Lucas die
geveld is door eigen ongemak en ziekte
van Patricia. Maar Boy heeft zijn nieuwe mannen gevonden. Regelmatig trekken Yoshua en Boaz een snoertje.
De dag der „kleine dingen‟ houdt veel
beloften in voor de toekomst!!!
Marianne Loggers

Voor wie kan ik van betekenis zijn?
Jaren geleden las ik het boek Het onverwoestbare kind van Lillian Rubin
(1996), waarin de auteur verslag deed
van de interviews die ze de jaren daarvoor als psychiater en gezinstherapeute
had afgenomen. Ik was erg onder de indruk van het boek omdat het liet zien dat
niet alle kinderen die een allerberoerdste jeugd hebben gehad in hun
latere leven slecht terecht kwamen. Zij
onderzocht de redenen die bijdroegen
tot herstel en “succes” in hun levensloop.
Eén van de redenen was dat die personen regelmatig in hun leven iemand
hadden gekend (een mentor, coach, familielid, buurvrouw, enz.) die hen de
moeite waard vond en hen liet zien dat
er ook een andere wereld bestond dan de
wereld van geweld en misbruik.
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Ik moest hieraan denken toen ik Maria
ontmoette die jarenlang slachtoffer was
van verschillende loverboys. Vanaf haar
12e verbleef ze in een aantal instellingen
en daarnaast leefde ze regelmatig op
straat. Nu is ze elk weekend te gast in
een liefdevol gezin die haar in hun huis
en hart gesloten hebben.
Toen ik haar vroeg hoe ze deze mensen
had ontmoet vertelde ze dat de vrouw
jaren geleden haar lerares was en haar
gezegd had dat ze altijd bij haar terecht
kon. Deze belofte wordt nu in de praktijk
gebracht en Maria bloeit op. Deze mensen zijn en hopelijk blijven haar reddingsboei in een moeizaam bestaan.
In het werk met gedetineerden en jongeren met problemen is de vraag steeds
weer: wie is er voor deze mensen? Wie is
betrouwbaar in een onbetrouwbare wereld? Een kleine bijdrage, regelmatig en
consequent uitgevoerd kan al grote positieve gevolgen hebben.
Dat brengt de uitdaging bij ons als christenen om te zoeken naar mogelijkheden
om voor iemand van betekenis te zijn. In
al het vrijwilligerswerk rondom mensen
in de marge van de maatschappij kan er,
naast teleurstellingen, ook zo gezaaid
worden dat blijvende vrucht het gevolg
is.
Connie Karsten
De eerste versie: 20 juni 2015.
De tweede versie oktober 2018.
De oproep blijft staan!

403
Vreemde titel boven een column over zending.
403?
Wat moet dat voorstellen? Het aantal nieuwe christenen
door één van onze zendelingen? De opbrengst in Euro‟s
van een zendingscollecte?
De kosten van het opnemen van een bijbelhoofdstuk in

het Kusaal?
Geen van drieën! En toch ….. alle drie.

403 is het nummer van een lied over zending uit de Opwekkingsbundel. Het
is een lied waar eigenlijk alles in zit wat ik hiervoor genoemd heb. U kent het
toch? Het is een bekende tekst:
Kom en help ons oogsten, dat Gods rijk zal komen.
Wie met tranen zaaien, maaien met gejuich.
Werkers bindt uw schoven, want de Allerhoogste roept ons om te oogsten
voor Zijn rijk.
Helpen om te oogsten? Dat doe je – als je niet op het zendingsveld bent –
door bij te dragen. Door te bidden. Door te geven.
Met tranen zaaien? Dat is: je inspannen. Werken. Je geven, tot het uiterste.
Daar hoort zeker bij het maken van geluidsopnamen van bijbelgedeelten. In
het Kusaal bij voorbeeld. Het werk van Michael Awimbilla in Ghana.
En waar leidt dit alles toe? Uiteindelijk tot een oogst voor Gods rijk. Een
oogst. Nieuwe christenen. Is dat het niet 100% waard? Is dat ook niet de roeping voor ons, samen met onze zendelingen?
Hans Cramer,
voorzitter Zendingscommissie de Oase

Freek en Mina
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Beste broeders en zusters,
Het is altijd een vreugde om
les te geven aan de Bijbelschoolstudenten. Minder leuk
is het vertrek van een van de
lokale leerkrachten en leiders
in de school. Hij is heel veel
jaren verbonden geweest aan
de school. Het zal erg moeilijk zijn om iemand te vinden die op zijn niveau deze
taak op zich kan nemen.
Daarnaast loopt het aantal studenten terug. We hadden er bijna dertig,
waarvan er nu nog geen vijftien over zijn. Deze school heeft veel gebed
nodig!

Zaterdagmiddag is een uitje voor ons.
We gaan dan naar het gebouw in
Satarkul, waar Mina Engelse les geeft
aan een groep vooral jonge mensen van
de kerk. Freek leidt ze door een boek
heen dat ook door de Bijbelschoolstudenten wordt gebruikt. Op het ogenblik
zijn we bezig met een overzicht van het
Oude Testament.
Die zaterdagmiddag nemen we ook een
moment de tijd met de voorganger die
in dit gebouw woont. We drinken een
kopje thee en krijgen meestal wat fruit
of iets anders lekkers te eten.
In onze laatste nieuwsbrief vroegen we
om gebed voor onze toekomst.
We hopen dat de Heer ons de tijd en
mogelijkheid geeft om het kerkgebouw
voor de gemeente in Bhatara te bouwen.

We denken zelf dat het daarna tijd zal
zijn dat wij naar Nederland komen. We
hebben dan echter geen onderdak. Het
zal lastig zijn om een huis te huren omdat onze inkomsten laag zijn en we
hebben maar beperkt (spaar)geld om
een huis te kopen.
Ons verlangen is om in Den Haag te
gaan wonen, niet te veraf van onze kinderen.
Bid alsjeblieft met ons mee om Gods
wil te onderkennen voor de juiste tijd
en plaats.
Heel veel dank voor jullie betrokkenheid door gebed en giften.

Bijbelgebruik in Ghana
Lieve vrienden,
Mijn afdeling heeft als taak dat de mensen van Ghana hun Bijbel in hun eigen
Ghanese taal hebben en hun levens door
het horen of lezen ervan positief zal veranderen. Wij, Dominee Bernard, Asewie,
Emmanuel (hij had de audio NT en de
Jezus Film bij zich), chauffeur Aquah en
ik (Hanneke) waren onderweg om de
Vagla en Birfor christelijke leiders te
ontmoeten.
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Daarna vertelden de aanwezigen welke
hinderpalen er zijn die de mensen in hun
talgroep verhinderen om de Bijbel te
lezen of the horen.
Bid voor het maken van 3 Kusaal– Engelse woordenboeken. Elk voor een verschillend niveau binnen het onderwijs.
Michael coördineert dit werk. Anderen
voegen er nieuwe woorden en beschrijvingen aan toe. Michael is meer dan een
alleen een talenman.

In Sawla ontmoetten wij kerkleiders van
de Birfor en Vagla dorpen. De Vagla Bijbel werd eerder dit jaar overhandigd,
Birfor heeft alleen een NT, beide taalgroepen hebben een audio NT en de Jezus Film in hun eigen talen.
Ik leidde de eerste en de laatste les. De
overige lessen werden door Dominee
Bernard gedaan.

In en om huis
Michael‟s 87 jaar oude moeder woont
nu bij ons. Het is niet zeker of ze nog
weer terug zal gaan naar haar dorp.
Het wordt steeds moeilijker om iemand
te vinden die bij haar kan wonen en die
goed voor haar kan zorgen. Michael
neemt haar mee naar klinieken en ziekenhuizen om te genezen wat nog te
genezen is en verder helpen we haar
waar krachten falen vanwege haar hoge
leeftijd.
Michael was ook mijn persoonlijke verpleger in de verzorging van een diepe
snee in mijn hand.
Samen met Josiah ruimden we een grote tak op, die van de boom was gewaaid. Met een kapmes werden de zijtakken gehakt. Ik hield de tak vast en
Josiah hakte, alleen… begrepen we
elkaar verkeerd.

Hij dacht dat mijn hand aanwees
waar hij moest hakken.
Ik heb nog geluk gehad, want 10 jaar
oude Josiah begint behoorlijk sterk te
worden. Michael zorgde meteen dat de
wond schoon was en het ziekenhuis gaf
een Tetanus injectie en de wond heelde
snel. Er was een zenuw geraakt waardoor ik nog moeite heb om de vingers
volledig te buigen.
Wij danken God altijd voor u die met
ons meeleeft, voor ons bidt en ons financieel ondersteunt. Zo draagt u bij
dat de hinderpalen, die mensen tegenhouden tot toegang tot het Woord van
God, steeds verder afgebroken worden.
Michael en Hanneke Awimbilla

Nepal: christenen en festivals

Eerst gaven we een introductie met informatie over het aantal Bijbels al vertaald (meer dan 25 in Ghana, 674 wereldwijd en 1515 alleen een NT, waarvan
meer dan18 in Ghana).

Men zegt wel eens dat het
Hindoeïsme meer goden telt dan er
bergtoppen in Nepal zijn. In ieder geval
wordt nog steeds ongeveer 90% van de
bevolking gerekend als volgeling van het
hindoeïsme, hier en daar vermengd met
het boeddhisme.
Hij nodigt u uit om met hem God prijzen
voor de vertaling van Walking With Jesus in Kusaal. Deze serie van 5 filmpjes,
is een opvolger van de Jezus Film, geproduceerd door de organisatie Great Commission in samenwerking met GILLBT.
De filmpjes zijn in Kusaal. In Amerika
wordt er nu de laatste hand aan gelegd.
De taalbarrière voor de Kusasi is overwonnen: De Kusaal bijbel wordt verspreid. De gehele Bijbel is er in audio.

De tijd direct na de periode van de natte
moesson is ook de tijd van de grote Hindoefestivals in Nepal. Na bijna 5 maanden van regelmatig zware regenbuien,
overstromingen en aardverschuivingen
begint een periode van mooi weer met
veel zon en aangename temperaturen.
Schommels die speciaal voor de feesten
gemaakt worden en daarna weer
worden afgebroken
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Binnen een periode van 6 weken vindt
eerst het Dasaai festival en daarna het
Tihar festival plaats. Het zijn de belangrijkste vieringen binnen het Hindoeïsme,
een (heel klein) beetje vergelijkbaar met
onze Kerst en Pasen, maar dan binnen 6
weken. Het zijn religieuze happenings
waarbij de belangrijkste vieringen in
familieverband plaatsvinden. Kosten nog
moeite worden gespaard en meestal
(wanneer als de hele familie in nieuwe
kleding gestoken.
Wij versturen kerstkaarten, zij Dasaai
kaarten

Voor christenen is dit in veel geval- 10
len een moeilijke tijd, vooral voor
diegenen, die nog niet zo lang christen
zijn. De familie verwacht namelijk van
hen dat ze ondanks hun verandering van
geloof toch naar huis komen en de festivals meevieren. Vaak wordt er grote sociale druk uitgeoefend om hen toch te bewegen mee te doen. Mede om die
reden hebben kerken in die periode ook
speciale bijeenkomsten.
Het Dasaai festival is inmiddels achter
de rug en van 12 tot en met 15 november
is het Tihar festival. Een festival dat ook
wel het lichtjesfestival genoemd wordt.
Bid alsjeblieft voor onze broeders en
zusters in deze moeilijke periode.
Update over vervolging
Afgelopen maand bezochten een drietal
voorgangers uit Kathmandu het westen
van Nepal. De lokale voorgangers werden daar bijgepraat over: "Hoe gaan we
om met de grondwetswijziging". Daarbij
gaat het uiteraard over het wetsartikel
dat het hindoeïsme beschermt, en veranderen van geloof en vertellen over je geloof verbiedt.
De gevolgen daarvan ondervond ook een
christelijke politieman. Hij werd gearresteerd omdat hij in zijn vrije tijd aan andere christenen zijn getuigenis verteld
had. Dit alles gebeurde 2 september j.l.
Bid s.v.p. voor deze broeder!
Jan Smit

In deze periode is een groot gedeelte van
de Nepalese bevolking onderweg, want
deze festivals vier je traditioneel met je
familie op de plek waar je geboren en
opgegroeid bent. Voor sommigen betekent dat lange reizen van meer dan een
dag. Miljoenen mensen zijn dan onderweg! De viering gaat gepaard met veel
rituelen, inclusief het slachten en offeren
van een geit, en daarna het samen verorberen van het dier.

Voor meer informatie kijk op
www.h4n.nl

De zendingscollecte tbv noodhulp
Nepal heeft € 301,40 opgebracht.

OASE bericht

Verjaardagen
november

De OASE is lid van MissieNederland
(voorheen Evangelische Alliantie).
Op 1 oktober ontvingen wij een mail met
de onderstaande informatie.
Jan Wolsheimer nieuwe directeur 5
11
MissieNederland
Per 1 december
heeft MissieNederland een nieuwe
directeur: Jan
Wolsheimer. Onder
zijn leiding gaat het
missionaire netwerk een volgende
fase in. Jan was
jarenlang voorganger van CAMA Parousia Woerden,
een evangelische
kerk. Daarnaast ontwikkelde hij diverse missionaire initiatieven in Woerden
en
Amsterdam. Ook is hij bestuurslid van
CAMA Zending en van het wijkplatform in zijn woonwijk.
Jan (48) is getrouwd met Lilian en vader van Martijn, Hannah en Yaël.
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Singha Klingenberg
Sytske Kooistra
Luc Scheld
Nathalie Scheld
Jan Smit
Hanneke Awimbilla
Basmatie Cornet
Juliette Karsten

Leren van de schepping
Dagelijks spreekt de schepping een woordje mee. Anders gezegd: de schepping
brengt de Bijbel tot leven. Zo brengt een
omgevallen of omgezaagde boomstamheel regelmatig Ef.6:15 in mijn gedachten: ‘...de inzet voor het evangelie
van de vrede als sandalen aan uw
voeten.’
De zool van zo‟n draagt vaak sporen van
schimmel of zwammen. Zoals deze dennenzool vol zit met Donzige korstzwam.
Hoe zien mijn voetzolen eruit? Welke
weg volgen ze? Waar brengen ze me
heen? Wat brengen ze mee?
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