Agenda van december: samenkomsten en kringen

december 2018

Advent

Kerst

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.

Zondag 2 december 10.00 uur
Viering Avondmaal
Spreker: René Houtman
Zangleider: Inge Hoogenraad

Zondag 16 december 10.00 uur
Zendingszondag: collecte voor Ghana
Spreker: Laura Dijkhuizen
Zangleider: Connie Karsten

Zondag 9 december 10.00 uur
Spreker: Marianne Loggers
Zangleider: John Karsten

Zondag 23 december 10.00 uur
Spreker: John Karsten
Zangleider: Marianne Loggers

Dinsdag 11 december
14.30 uur bijbelkring olv Marianne
Loggers thv Gerrit Poolen

Woensdag 25 december 10.00 uur
Kerstviering
Spreker: Connie Karsten
Zangleider: Anneke Demmendal

Dinsdag 11 december
20.00 uur huiskring olv Connie Karsten thv familie Karsten
Zaterdag 15 december kerstzang
10.15-12.15 uur olv Connie Karsten
mmv Antoinette Wienke (piano)

Zondag 30 december 10.00 uur
Oudejaarsdienst
Spreker: verrassing
Zangleider: verrassing

Colofon
Evangeliegemeente De Oase Zeist
Oprichtingsdatum: 4 oktober 1985
Rechtsvorm: kerkgenootschap
Ingeschreven in KvK dd 29 juni 2015
KvK nummer 63615541, RSIN 818564970
Gemeenteleiding
Voorgangers:
John en Connie Karsten
T: 030 - 69 59 485
Lid: Marianne Loggers
T: 0343 - 761 099

Drie Koningen
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Gemeentebestuur / Contactadres:
secretaris@de-oase-zeist.nl
voorzitter: John Karsten,
secr. Marjan Schreuders
lid: Daniël van Hemert
lid: Anneke Demmendal
lid: Gerda van Groningen

Adres en tijd samenkomsten
zondags 10:00 uur
Gebouw Zeister Mannenkoor
Torenlaan 38 te Zeist
Bankrekeningnummer
NL33INGB0003880202 t.n.v.
(penn.mr.) Evangeliegemeente De
Oase Zeist; giften zijn belastingaftrekbaar, ook giften voor zending.
Website: www.de-oase-zeist.nl
Privacy richtlijnen (inzake A.V.G.) en
ANBI gegevens zijn te vinden op
de website onder button ‘Overige’.
Wilt u zich uitschrijven voor één van de
dienstverleningen van De Oase? Gebruik
dan het e-mailadres van de secretaris.

Een hele maand feest
De weken van Advent worden vaak
‘de donkere dagen voor Kerst’
genoemd.
Dat heeft niets met ons jaargetijde
te maken, maar met de donkere
dagen waarin de wereld zich
bevond vóór de geboorte van de
Heer Jezus. De vier zondagen voor
kerst worden Adventszondagen
genoemd. Advent heeft te maken
met verwachting.
Op de Adventzondagen worden
meestal teksten uit de Profeten
gelezen. Dit jaar heeft de gemeenteleiding gekozen voor teksten de
Evangeliën, om zo de verbinding te
leggen met het jaarthema
‘Leven met de Vader’.

Zonder Vader geen Zoon.
Zonder Zoon geen redding,
geen hoop, geen Koninkrijk.

Adventslied

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.
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Zo 2 dec 1ste advent
Matt.6:8-10 ‘Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog
vóór jullie het hem vragen. Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden, laat
uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.’
Zo 9 dec 2de advent
Luc.12:32 ‘ Vrees niet, kleine kudde,
want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken.
Zo 16 dec 3de advent
Joh.6:40 ‘Dit wil mijn Vader: dat
iedereen die de Zoon ziet en in hem
gelooft, eeuwig leven heeft, en dat ik
hen op de laatste dag uit de dood zal
opwekken.’
Zo 23 dec 4de advent
Joh.17:1-3 ‘‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw
Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid
tonen. Hij heeft van u macht over alle
mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het
eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de
enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.’
Dinsdag 25 december kerst
Luc.2:10-11 ‘ De engel zei tegen hen:
‘Wees niet bang, want ik kom jullie
goed nieuws brengen, dat het hele
volk met grote vreugde zal vervullen:
vandaag is in de stad van David voor
jullie een redder geboren. Hij is de
Messias, de Heer.’

Herdenken en vieren
Op 25 november, de laatste zondag van
het kerkelijk jaar, hebben we de Eeuwigheidszondag gevierd. We herdachten
degenen die ons in het afgelopen jaar zijn
voorgegaan naar de eeuwigheid.
Het klinkt zo tegenstrijdig: we herdenken
en vieren?! Maar zo hebben we die zondag van 25 november wel opgezet en mogen beleven. Want herdenken wat de
overledene voor hun nabestaanden en
ook voor ons als gemeente heeft betekend, is dat reden voor een feest. Hoeveel
kleur, klank, kwaliteit hebben zij neergezet en zo ook achtergelaten.
In die dienst herdachten we:
 Pierre de Meij, zwager van Eddy
van ‘t Hof
 Sylvia de la Parra, gemeentelid
 Bart van Groningen, vader van
Gerda van Groningen
 Christina den Otter, gemeentelid
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De preek werd verzorgd door Marianne
Loggers.
Op de uitnodigingskaart voor de familie
stond een paardenbloem in volle glorie
met daarnaast dezelfde paardenbloem
met zaadlobben.
Voor de binnenzijde van de kaart
schreef Marianne Loggers een gedicht:
zoals een paardenbloem
was ’t leven
fel gekleurd en soms ook bitter
dat is om het even
want nu de kleur heeft afgedaan
de wind de zaden heeft verwaaid
is nieuw leven opgestaan

De dienst werd geleid door Connie Karsten. Zij verzorgde de liederen als ook de
herdenking. Voor elke overledene was er
een kaars met kaartje. Voor overige mensen die een geliefde wilden herdenken,
waren er kleine kaarsjes.

Een soort loflied op een leven dat is
overgegaan naar de eeuwigheid. Dat is
dus herdenken en vieren tegelijk.

Herhalen
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De apostel Petrus schrijft ons in zijn 2 Petr.1:12: “Daarom zal ik u
hieraan blijven herinneren, hoewel u dit alles wel weet en gegrondvest bent in de waarheid die u hebt leren kennen.” (2 Petrus
1:12 NBV)
Herinneren? Waaraan? Waarom?
Herhaling is, dat weten we, een opvoedings- en onderwijsprincipe. Als je iets verschillende keren hoort, blijft het gemakkelijker ‘hangen’. Dat had Petrus kennelijk
ook al ontdekt.
Als we het gedeelte van de 2e Petrusbrief lezen wat aan vers 12 voorafgaat, dan ontdekken we dat hij het heeft over hoe we de beloften die Jezus Christus ons gegeven
heeft kunnen ontvangen. Een proces dat heel lang kan duren en waarin steeds dezelfde principes blijven gelden. Goed, om daaraan te worden herinnerd, zodat we op
de weg van Christus blijven.
Weet u wat ook goed is? Bepaalde zaken en activiteiten in het leven van de gemeente
te blijven herhalen. Zodat we er bij betrokken blijven.
Denk maar eens aan de aankondiging van gebedsonderwerpen in de samenkomst.
Aan kringen, gebedsavonden. Ga zo maar door.
Maar ook: de zending.
Daarom staat een stukje als dit ook in het Oase-magazine, samen met brieven van
onze zendelingen. Daarom hebben we ook vier keer per jaar een zendingszondag. Zo
worden we herinnerd aan de grote opdracht die Jezus ons gegeven heeft, om het
evangelie te brengen aan alle volken (Mattheüs 28:19).
De volgende zendingszondag is op 16 december. De extra collecte is dan voor projecten van Hanneke en Michael in Ghana. Komt u ook?
Hans Cramer,
voorzitter Zendingscommissie de Oase

We schreven al in een eerder bericht
dat er hier verkiezingen komen.
Dit jaar gaat het toch wat anders dan
‘normaal’. ‘Normaal’ is hier dat oppositiepartijen niet met elkaar praten, laat
staan met elkaar samenwerken.
Tot onze grote verrassing heeft de regering gesprekken met andere partijen.
Het leidt nog niet echt tot iets positiefs,
maar ze praten. We hopen en bidden
dat dit zal leiden tot een vredige verkiezing zonder geweld en intimidatie.
Als er verkiezingen in Nederland zijn,
dan wordt er na de verkiezing een coalitie gevormd. Hier is dat anders. Men
vormt al coalities vóór de verkiezing.
Er worden van te voren al afspraken
gemaakt en zetels verdeeld. Dan komen
de verkiezingen. Men kiest dus eigenlijk voor een coalitie.
In verband met de komende verkiezingen (de datum, december 23, is net bekend gemaakt) heeft men besloten dat
alle schoolexamens begin december
afgenomen moeten zijn.

Vanmorgen ben ik naar de Bijbelschool
geweest. Het was bijzonder mistig. Dat
betekent dat de winter er aan komt. Het
koelt dan ‘s nachts sterk af. Zo erg als het
deze morgen was, heb ik het hier nooit
meegemaakt.
Eigenlijk had ik niet moeten gaan, want
het was gewoon gevaarlijk op de weg.
Mensen rijden erg hard zelfs als het zo
mistig is. Ook rijden er veel auto’s zonder
lichten aan. Er lopen mensen en dieren
op de weg die je pas op het laatste moment ziet.

De studie met de voorgangers, die ook
op zaterdag plaatsvindt, gaat gewoon
door.
Er was zojuist een dienst in de kerk in
Bhatara waar de vrouwen alles deden.
De muziek en aanbidding, de collecte
en aankondigingen, het preken en de
gebeden. Mina was gevraagd om te
spreken. Ze deed dat over de dame in
Johannes 4 die Jezus ontmoette bij de
waterput. Wat een geweldige gedachte:
Jezus ontmoeten!
Wij bidden jullie Gods rijke zegen toe.
Veel dank voor jullie gebeden en gaven.
Lieve groet,
Freek en Mina

Werkbezoek aan Nepal
Wat eraan vooraf ging…

Freek en Mina
Beste broeders en zusters,
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Dit betekent dat de leerlingen nu
hard aan het studeren zijn. In onze
zaterdag Engelse les en Bijbelstudiegroep zitten veel studenten. Die hebben
nu geen tijd meer om bij ons te komen.
We zijn dan ook met de lessen gestopt
en gaan midden januari weer verder.

Het is hier ook heel normaal dat er
spookrijders zijn. Met mist is dat gewoon erg onverantwoordelijk. Ik doe dit
niet meer. Als het weer een morgen zo
mistig is, ga ik terug naar huis en dan les
via WhatsApp.

Jan Smit schrijft: ‘Deze maand hebben
onze schoonzoon en dochter (Arnoud
en Laura de Jong) een werkbezoek gebracht aan Nepal. Doel was namens
hun thuisgemeente Eglesia in Apeldoorn een bezoek aan Tilak en Ganga
en hun kerkje en namens de Leprazending een bezoek aan het lepraziekenhuis in Anandaban. Hieronder een
kort verslag hiervan door Laura.’
Laura: ‘We hadden al eens kennisgemaakt met Tilak en Ganga. Maar na
deze week kan ik zeggen dat we elkaar
echt hebben ontmoet. ‘

In Eglesia, onze thuisgemeente, werd al
gebeden voor de kerk in Nepal, en financiële ondersteuning hoorde ook
daarbij. Betrokken is de gemeente dus
al. Er werd ook enthousiast gereageerd
op de actie met de polaroidcamera. Dat
was hartverwarmend.
Vele kaarten werden geschreven, foto’s
van onze gemeenteleden eraan bevestigd. Een lief woord, de namen en gezichten, een zegen, het maakt het net .
even persoonlijker.
“Ga je in Nepal ook foto’s maken voor
ons?” Goed idee!

De ontmoeting…
En daar zaten we samen aan de koffie,
Tilak en Ganga hadden het koud, wij
vonden dezelfde temperatuur lekker,
hadden geen dikke jas nodig. Het was
even aftasten, wennen aan het Engels
dat zij spraken, maar al gauw was het
gesprek in volle gang en merkten we dat
we elkaar ook echt vonden in het werk
en het gewone leven. Hoe anders het
daar ook is, of juist hier, we vonden een
klik met elkaar, overeenkomsten, dezelfde moeiten en daar tegenover dezelfde
humor, en dat maakte ons warm van
binnen.
De gemeente…
Zaterdag om 08.00 u zaten we in de
kerk. Een mooi gebouw, denk je dan?
Met een hoge toren en klokken?
Nee, het tegendeel is waar. Een rechthoekige ruimte, gemaakt van twee stenen muren en golfplaat. Een zachte
vloer, want ja, de schoenen moeten uit.
Tegen de berghelling aan, redelijk hoog
al, en koud zo vroeg in de ochtend.
Een groepje jongelui is al aan het inzingen, zittend op de grond, met gitaar en
boekjes. Net buiten de kerk komt een
jong meisje naar me toe. Ze vraagt naar
mijn naam en oefent die met een grote
glimlach. Ik leer haar het woord
‘beautiful’, want dat is ze. Niet alleen
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Meer mensen komen binnen en we
gaan vast van start. Na de zangdienst en gebed krijgt Arnoud het woord.
Tilak vertaalt. Het is een mooi gezicht,
een bijzondere ervaring.
Niet helemaal nieuw voor ons omdat
mijn ouders [red.: Jan en Aukje dus]
vier jaar in Nepal hebben gewoond en
gewerkt, en wij als gezin ze daar ook
hebben opgezocht.
Het enthousiasme van Tilak werkt aanstekelijk, in vuur en vlam vertaalt hij wat
Arnoud graag wil overbrengen.
Naast mij zit Reema, een meisje van 19,
ze verdiept zich in mijn Nederlandse
Bijbel. “Looks like English!” Ze wijkt die
dag bijna niet meer van mijn zijde .

We genieten gezamenlijk van het eten,
heel Hollands met zijn vijven. Eigenlijk
wilde Ganga later eten met Reema,
maar ze liet zich ompraten door ons, en
zo zaten we gezellig (ook heel Hollands)
met zijn allen aan tafel.
Afscheid…
Maandag kwamen ze ons nog gedag
zeggen, samen op de motor helemaal
naar ons hotel toe gereden.

We hebben gebeden en afgesloten
met de onvermijdelijke selfie.
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Het was een mooie afsluiting van een
bijzondere week, een week met de nodige moeiten, maar vooral getekend door
de zegen die van twee kanten werd ervaren.

Laura de Jong-Smit

Na de dienst deelt Tilak onze foto’s uit
aan de gemeenteleden, de kaarten en
foto’s worden als een schat aangenomen.
Iedereen krijgt wat. Op de groepsfoto is
ook te zien hoe de kaarten gekoesterd
worden. Dan is het tijd om van deze
mensen een groet naar Apeldoorn te
brengen: op de foto dus! Het is een hele
organisatie, maar iedereen geniet en
werkt goed mee. Een rare ervaring ook:
een foto die uit de camera floept en zich
meteen ontwikkelt!
Thuis aan tafel...
Eenmaal bij Tilak en Ganga thuis wordt
er gewerkt aan de lunch door Ganga en
Reema. Wij delen alvast wat stroopwafels uit, iedereen is hongerig. En het is
een goede combinatie met de oploskoffie
die Ganga speciaal voor ons heeft gehaald. We schuiven aan in de bescheiden
maar gezellige keuken, een prettige plek
om te zitten, mede omdat de zon ook een
beetje naar binnen schijnt.
Arnoud en Tilak en ik zitten aan tafel en
praten bij over de dienst die net geweest
is. De overeenkomsten en de verschillen.
De mooie dingen maar ook de zorgen.
De verlangens die er zijn en de mogelijkheden.

Laura en Arnoud namen ook nog eens
kerstcadeaus mee naar Nepal: 50 mutsen, gebreid door Marianne Loggers.
Die waren al bij Jan en Aukje onderdak
totdat… ze mee konden vliegen in de
bagage.

Aukje heeft de mutsen via berichtjes gevolgd.
Aukje: ‘Vertel eens… hoe vonden ze de
mutsen?’
Laura: ‘Ze vonden het prachtig… gaan
er, zoals u weet, kerstcadeaus van maken. Ganga heeft nu een lijst met bijna
alle namen erop. Ja, ze is er al druk
mee.’
Volgend jaar hopen we wat beelden te
kunnen laten zien van gemutste hoofden
van kinderen.

Nieuw leven op de Filippijnen
Matt.9:37-38: ‘Toen hij (Jezus) de
mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en
hulpeloos uitzagen, als schapen zonder
herder. 37 Hij zei tegen zijn leerlingen:
‘De oogst is groot, maar er zijn weinig
arbeiders. 38 Vraag dus de eigenaar van
de oogst of hij arbeiders wil sturen om
de oogst binnen te halen.’
Eeuwigheidszondag (zie pagina 3) had
een beeld van de zaadlobbendragende
paardenbloem. Er gaat wel wat tijd overheen, soms meerdere jaren, voordat zo’n
zaadlob uitgegroeid is tot een volwaardige plant die felgele paardenbloemen
voortbrengt.
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Langzaam naar zeker veranderde het
aanzien van de vrouwenkring en bleef
een zaadbol over.
De huiskring van Connie Karsten nam de
financiële steun van Alejandro over en
bleef bidden.
Eind vorige maand bleek dat de jarenlange steun tenminste één zaadlob heeft
uitgebroed.
Alejandro - inmiddels uitgegroeid tot
een stille, maar trouwe jongeman van 18
jaar oud - gaat nog steeds naar school en
woont nog steeds bij Sunshine Corner.
Op een dag hoorde hij dat zijn vader op
straat een ongeluk had gehad en naar het
ziekenhuis was gebracht.
Hij bezocht zijn vader en vertelde hem in
eenvoudige woorden het Evangelie en
stelde zijn vader voor om Jezus aan te
nemen. Samen hebben ze gebeden.

OASE berichten
Bemoediging
Op 18 november sprak Hans Ottens uit Veenendaal bij ons.
Een paar dagen later reageerde hij naar Connie Karsten:
‘Ik vond het ook erg leuk om bij jullie te zijn. Wat een mooie
groep lieve mensen.

Het is goed om in gesprek te blijven. En je gaat zeker van mij
horen.’
Nieuw leven
Het nieuwe jaar zal beginnen met een bijzondere samenkomst.
Natuurlijk vieren we op die eerste zondag in januari 2019 het Avondmaal.
Maar er is meer te vieren.
Niels en Nathalie Scheld hebben gevraagd of hun tweede kindje Thirza, zusje
voor Myrthe, opgedragen kan worden in onze gemeente.
Thirza is geboren op 6 september 2018.

Daarna vertelde Alejandro zijn vader dat
Jezus ook wel eens mensen genas.
Samen baden ze om genezing en… de
Heer verhoorde het gebed.

Voor een leerling van Jezus kan het ook
jaren duren voordat hij ‘arbeider’ is geworden.
Het getuigenis dat Connie hoorde van
Paula Van Sluijs (Sunshine Corner) geeft
aan hoe veel jaren er voorbij kunnen
gaan voordat het zaad opkomt.
Jaren geleden - toen stond de vrouwenkring van De Oase nog in volle bloei werd uit de bijdragen Alejandro ondersteund, zowel financieel als met gebed.
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Hoe ontroerend dat jarenlange ondersteuning van zo’n klein groepje mensen
uit Zeist een jongetje tot Jezus brengt.
Datzelfde jongetje werd een leerling en
arbeider geworden. Gods medearbeider!

Op de binnenzijde van de kaart staat de tekst uit Psalm 139:13-14
U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.
Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

Verjaardagen december
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3 dec
5 dec
12 dec
14 dec
16 dec
19 dec

Mina van der Spek
Anneke Super
Antoinette Wienke
John Karsten
Marjan Schreuders
Ben Cornet
Ruben Hoogenraad
23 dec Frederique Karsten

Steeds weer nieuwe schepping
De eerste nachten met vorst aan de grond liggen al weer achter ons. In de komende maanden zullen er wel meer nachten volgen. Veel mensen merken het niet. Ze
liggen nog in bed of zitten net aan het ontbijt als die nachtvorst al weer op de loop
gaat voor iets hogere temperaturen. Wel jammer, want ze missen een scheppingsfenomeen: ijshaar.
IJshaar is een zeldzaam verschijnsel waarbij een haarachtige, wollige ijsstructuur
ontstaat op dood en nat kernhout van loofbomen, dus niet op de bast. IJshaar kan
ontstaan als de luchttemperatuur even onder het vriespunt ligt. In het hout komen schimmels en bij de stofwisseling van deze schimmels komt onder andere
water vrij dat door zeer kleine openingen in het hout naar buiten wordt geperst.
Het naar buiten geperste water bevriest tot een haarachtige structuur. IJshaar is
zeer teer en smelt bij een warmtebron (hand of adem) direct weg. IJshaar is daarom 's morgens vroeg op schaduwrijke plaatsen te vinden.
Op tweede kerstdag 2014 ontdekte ik voor het eerst in m’n leven dit fenomeen.
Sindsdien heb ik tientallen vormen van ijshaar gezien en op de foto gezet. MRL

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’

