Agenda van januari: samenkomsten en kringen

Januari 2019

Zondag 6 januari 2019 10.00 uur
Viering Avondmaal en Opdracht
Thirza Scheld
Spreker: John Karsten
Zangleider: Connie Karsten
Dinsdag 8 januari 14.30 uur Bijbelleeskring o.l.v. Marianne Loggers
Dinsdag 8 januari 20.00 uur Huiskring o.l.v. Connie Karsten
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Dinsdag 29 januari 2019 20.00 uur
Gebedskring bij fam. Bakker
Zondag 3 febr 2019 10.00 uur
Spreker: Connie Karsten
Zondag 11 feb 2019 10.00 uur
Zendingszondag met extra collecte
voor Roemenië (zie informatie
elders)
Spreker: Henk Herbold (Hulp aan
Roemenië)

Zondag 13 januari 2019 10.00 uur
Spreker: Marianne Loggers
Zondag 20 januari 2019 10.00 uur
Spreker: Hans Cramer
Zondag 27 januari 2019 10.00 uur
Spreker: Paul van der Laan

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
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.

Oase : terugblik en vooruitzicht
De decembermaand zat vol
verrassingen. De sprekers, de Adventsvierigen, de Kerst en tot slot…
Nee, we verklappen hier niets over
de Eindejaarszondag. Kom gewoon
die dienst bijwonen, dan ontdekt u
de verrassing vanzelf. Of u leest het
pas in het volgende magazine.
1. De sprekers hadden vooraf geen
contact gehad met elkaar over de inhoud
van hun boodschap. Maar alle lijntjes
kwamen bij elkaar. Beter gezegd: ze kwamen vanuit Gods hart en leidden naar de
geboorte van onze Heiland en Heer
Jezus Christus.
René Houtman zette de lijn uit over
Zacharias en Elisabeth.
Marianne Loggers volgde die lijn met
Jozef, de man van Maria.
Laura Dijkhuizen zette de lijn voort met
Maria, de moeder van Jezus.
John Karsten eindigde de lijn met de
Heer Jezus als komende Koning.
2. De Adventsvieringen lagen in het
verlengde van het jaarthema ‘Leven met
de Vader’. Daarom waren alle Adventsteksten gekozen vanuit het Nieuwe Testament met de nadruk op wat de Vader
had besloten. Bij elke viering zongen we
dan ook steeds Opwekking 291.’

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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Na de dienst was er een koffietafel met lekkers en aansluitend 3
de goed verzorgde kerstlunch. Met dank aan de organisatoren/
helpers: Connie, Gerda, Adeline, Wil en Inge.

3. De Kerst werd al op 15 december
voorbereid. Antoinette Wienke hielp ons
met het inzingen van de liederen. In de
zondagsschool gingen de kinderen op 16
december al op zoek naar Kerst. Ze kregen een verrekijker om de omgeving van
de kerk in beeld te krijgen.

Na de kerstdienst werden de Adventskaarsen met kleedje mee
gegeven aan de zondagsschoolkinderen die zo vaak helpen met
het aansteken van de Paaskaars en nu ook weer met de Adventskaarsen hebben meegeholpen..

Geboorte
Begin november begroetten we een jong
stel, Camilo en Aliegriet, in de dienst. We
hadden niet door dat de geboorte van
hun dochtertje zó dichtbij zou zijn. Op 22
november werd geboren:
Ook is er in de weken voor Kerst gedacht
aan de langdurig zieken. Zij hebben intussen namens De Oase een kerstkaart
met bijpassende kerstattentie gekregen.

Hannah Feline Mattanja Benneker

Mattanja werd geboren om 16.04 uur,
woog 2954 gram en was 49 cm lang.
Op het geboortekaartje staat de tekst uit
Openbaring 4:11: ‘Uw wil is de oorsprong van alles wat er is.’

Een jaartje wel
We zien terug op een mooi jaar. Op 25
juni vierden we met kinderen en kleinzoon ons 40-jarig huwelijksjubileum.
Op 25 november dankten we voor het
10-jarig bestaan van onze kerk in
Guardamar del Segura, Spanje, en op
8 december j.l. verhuisden wij naar ons
nieuwe stekje in Amersfoort. Een mooi
chaletpark dicht bij de dierentuin.
Ondanks al het gefeest zijn wij flink afgevallen: Paul 20 kilo en Rina 16 kilo.
Er is nog genoeg over om vol energie en
hoop het nieuwe jaar in te gaan.

Verjaardagen januari
De Kerstdienst op 25 december, onder
leiding van Anneke Demmendal, bevatte
veel zingen, Connie Karsten sprak kort
over ‘Gods heerlijkheid verschijnt’. Inge
Hoogenraad vertelde een kerstverhaal
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Peter Klingenberg
Farah Klingenberg
Connie Karsten
Allon Scheld
Saskia van Essen
Guusje Koeslag
Freek van der Spek
Anneke Demmendal
Antoinette Hulleman
Rebecca van Hemert
Eddy van Essen
Thijs van Essen
Paul van der Laan

Noteert u ons nieuwe adres?
Paul en Rina van der Laan
Midland Parc
Barchman Wuytierslaan 81-24
3819 AB Amersfoort
Tel. 0031 33-8883989
Wij wensen jullie allemaal gezegende
kerstdagen en een gezond en gelukkig
2019!

Week van gebed: recht voor ogen

4

Graag informeer ik u allen over de
komende Week van Gebed, die loopt van 20 t/m 27 januari 2019.
Het thema is: Recht voor ogen naar aanleiding van
Deuteronomium 16: 11-20: Zoek het recht en niets dan
het recht..
Dit thema wordt ons aangereikt door de christenen uit
Indonesië. Als u meer over het thema wilt
weten kunt u terecht op de websites van de Raad van
Kerken in Nederland en van MissieNederland.
Maandagavond 20 januari
Noorderlichtgemeente, Bergweg 92b
Dinsdagavond 21 januari
de Ark (GKV), Van Reenenweg 9a
Woensdagavond 22 januari
Citadel, Bergweg 6
Donderdagavond 23 januari
NGK in Zeist West, De Clomp
Vrijdagavond 24 januari
nog niet ingevuld.
Bij de foto op de omslag
Een beuk en een berk hebben ooit hun zaden rond gestrooid. Twee zaden zijn opgekomen in dezelfde grond, op de zelfde plaats. Ze hebben elkaar niet verdrongen,
maar omarmen elkaar in de groei naar het licht. Daar kan de mensheid, en wij als
christenen, nog van leren.

Geloof en waarheid
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In het bijbelboek Hebreeën komt een vers voor dat ik al heel lang als
de definitie van het begrip ‘geloof’ heb beschouwd. Want wat is eigenlijk geloof? Kijk maar eens aan het begin van het beroemde
hoofdstuk 11. Daar staat het: “Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we
niet zien.” (Hebreeën 11:1 NBV).
Klinkt mooi. Maar wat staat er eigenlijk en… wat doe je er mee? Wat heeft dit met
zending te maken?
Wij kijken bijna wekelijks naar een televisieprogramma van de BBC met allerlei
soorten christelijke muziek, verschillende verhalen en getuigenissen. Vaak erg fijn
om te zien. Toch valt het me vaak op hoe vreemd er in die programma’s met het begrip ‘geloof’ wordt omgesprongen. Natuurlijk: geloof helpt je om vol te houden. Maar
om nu te zeggen dat je vanuit je geloof zulke heerlijke taarten bakt? Gaat dat niet wat
ver? De schrijver van de Hebreeënbrief heeft er kennelijk andere ideeën over. Kijk
maar.
Als je hoofdstuk 11 verder leest komt er een opsomming van ‘geloofshelden’. Mensen
die bijzondere dingen hebben gedaan omdat ze vertrouwden op God. Noach, Abraham, Mozes en nog veel meer.
Willen we daar onszelf mee vergelijken? Op één lijn gaan staan? Dat lijkt me moeilijk. Maar toch… er zijn veel dingen in ons leven waarbij we op God moeten vertrouwen. Grote dingen, dagelijkse dingen. Probeer je het dan zelf te doen of laat je het
aan de Almachtige God over? Het krijgen van werk. De relatie met je omgeving, je
buren of je familie. Je plaats in de gemeente. Doe je het zelf of vraag je het Hem en
wacht je Zijn antwoord af? Dat is moeilijk. Voor ieder van ons. We willen zo graag
regelen en... we KUNNEN het ook!
En dat is nu de link met zending! Dacht je, dat dat daar niet speelt? Je kunt zo gemakkelijk proberen te regelen, maar ALS je het doet merk je dat het je kracht (vaak)
te boven gaat. Dan, om met de schrijven van de Hebreeënbrief te spreken, legt het
geloof ‘de grondslag van alles wat we hopen’, ook van ieder resultaat in zendingswerk, en, zeker als het moeilijk wordt, bemoedigt het geloof ons, want ‘het overtuigt
ons van de waarheid van wat we niet zien’!
Laten we met deze waarheid het nieuwe jaar, 2019, in gaan.
Hans Cramer,
voorzitter Zendingscommissie De Oase

Freek en Mina
Beste broeders en zusters,
Sommige dingen zijn goed, maar andere
dingen zijn heel anders dan ze zouden
moeten zijn. Iemand die dicht bij ons
staat heeft een dochtertje van 11/2 jaar.
Zij speelde met een thermosfles die open

ging. Grote brandwonden op haar voetje
en been. Zij gingen snel naar een lokaal
ziekenhuis waar ze een brandwondenafde-ling hebben. Dit werkte heel
goed.
Het meisje werd behandeld en kreeg
speciaal verband over de wonden.

Ze betaalden hier voor € 0,10. Medicijnen—de kosten liepen op tot € 10,00
per dag— moesten ze zelf kopen Ook
gaven ze een fooi aan de verpleger/
verpleegster om er zeker van te zijn dat
het meisje goed werd behandeld.

We hebben er een aantal op het oog 6
die we gaan vragen een prijsopgaaf
in te dienen. We verwachten dat de
bouw twee jaar gaat duren.

Tijdens een van de vele bezoeken aan
dat ziekenhuis overleed een baby die
erg was verbrand. De familie, en vooral
de moeder, stond te huilen. Ondertussen werden ze lastig gevallen door verplegend personeel dat vroeg om een
fooi. Zulke dingen moeten toch echt
veranderen.

Een 94-jarige zuster in een van onze
kerken overleed. Omdat dit een warm
land is worden mensen die overlijden
op dezelfde dag begraven. Hier lag het
wat anders, omdat sommige familieleden vanuit het buitenland moesten
komen. Haar lichaam werd in een koelcel van een ziekenhuis bewaard. Er zou
de avond voor de begrafenis een dienst
in de kerk worden gehouden waarna de
familie met de overleden moeder naar
het dorp zouden gaan voor de begrafenis. Hier mag dat gewoon in de achtertuin.

Kerk in Bhatara
Stapje voor stapje gaan we richting het
begin van de bouw van de kerk in
Bhatara. Op de foto zitten Mina en iemand die hielp om documenten bij
elkaar te krijgen die nodig zijn om een
bouwvergunning aan te vragen.

Op de foto bekijken ze die documenten.
Maar we zijn er nog niet. Om een
bouwvergunning aan te vragen is nog
meer nodig. Daar wordt aan gewerkt.
Het kost allemaal er veel tijd om
tekeningen en documenten los te
krijgen van overheidsinstanties. Als dat
allemaal rond is vragen we de
bouwvergunning aan. Men verwacht
dat dit drie maanden duurt.
We moeten natuurlijk een aannemer
vinden die we de opdracht geven het
werk uit te voeren.

Andere gewoonten

De dienst begon om zes uur in de
avond. Bijeenkomsten en diensten beginnen zelden op tijd. Zo ook deze
dienst die rond half zeven begon toen
de kist met het lichaam naar binnen
werd gedragen. De kist was open. Een
dienst als deze verschilt niet veel met
diensten die in Nederland worden
gehouden. Liederen, toespraken, prediking en gebeden. Wat anders is, is de
gang langs de kist. Voetje voor voetje
schuifelden we richting de kist om afscheid te nemen. Veel mensen kusten
of raakten het lichaam aan. Tijdens een
van de toespraken werd gezegd dat dit
geen afscheid was maar een vooruit
kijken naar het weer zien van elkaar in
de hemel.
Voor ons is het nog niet zover. Wij zijn
nog hier op aarde en mogen met jullie
hulp mensen hier in Bangladesh wijzen
op de Heer Jezus. V
eel dank daarvoor.
Freek en Mina
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Nepal
Kerst
Op het moment dat ik dit schrijf is het
2 dagen voor kerst en gonst het letterlijk van de activiteiten in Nepal. Dan
gaat het vooral om activiteiten die door
de kerken in Nepal ondernomen worden in de week voorafgaand aan kerst.
Zo kreeg ik een berichtje van Tilak dat
hij op het moment heel druk is. Vanaf
de 3e adventszondag tot en met 23 december gaan ze elke avond op een andere plek in hun woonplaats kerstliederen zingen. Elke avond dus een openluchtbijeenkomst met veel gezang,
dans, maar ook de kerstboodschap!

Op een andere plaats deden de kerken
het anders. Gezamenlijk in een hele
lange stoet door hun woonplaats lopen
onder het zingen van (Nepalese) kerstliederen. Aan het eind komt iedereen
en volgde de kerstboodschap. Geen
preek van 5 minuten, want dan kan het
niet bijzonders zijn. Toespraken duren
langer dan een half uur.

Ik heb het zelf een paar jaar geleden
mee mogen maken: er komen veel
mensen op af en het verkeer blijft gewoon midden op de weg staan kijken
en luisteren!
Wat inmiddels ook traditie is geworden
is een gezamenlijke maaltijd na de
kerstdienst. Buiten in de openlucht,
meestal is het wel goed weer daarvoor.
In een berichtje van pastor Grishma
een paar dagen geleden vertelde hij dat
ze in Naya Gaun, in hun kerk, weer
1200 mensen verwachten en dus ook
weer 1200 magen om te vullen. Maar
niet nadat ze eerst het evangelie gehoord hebben!

Pastor Grishma tijdens een interview
voor de lokale radio

GLOW
Het afgelopen jaar is weer bijzonder
geweest. Op dit moment volgen 25
vrouwen uit het door overstromingen
getroffen gebied een training van 6
maanden. Centraal daarbij staat dat ze
leren omgaan met een naaimachine,
zodat ze na afloop daarmee in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De
groep is aardig op weg om dit goed onder de knie te krijgen. Daarnaast ontvangen ze o.a. ook voorlichting op medisch gebied (basiskennis), zodat

ziektes voorkomen dan wel behandeld
kunnen worden. De deelnemers geven
aan dat ze erg blij zijn met deze informatie en dat ze dit zeker in hun familie in
de praktijk gaan brengen.
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 In januari start een cursus van 3
maanden die enerzijds gaat over leiderschap en anderzijds over het leren omgaan met een naaimachine. Er worden
20 vrouwen verwacht.

Namens Sita Poudel: Wish you a Merry
Christmas and a blessed New Year 2019!

Henk en Dinie onderhouden al jaren contacten met een
weeshuis, kerkjes en gezinnen in Roemenië en maken zeer
regelmatig zendingsreizen om de mensen aldaar te voorzien
van kleding en goederen.
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De Zendingscommissie beveelt de collecte op zondag 11
februari dan ook van harte aan.

Tilak

De deelnemers zijn lang niet allemaal
christen. Ze krijgen tijdens deze 6 maanden dagelijks wel het evangelie te horen!
Het helpt hen zelf ook in hun persoonlijke ontwikkeling.

Tilak zit met zijn kerk midden in het proces van het aankopen van een stuk grond
om daar hun kerk te bouwen. Er zijn veel
hindernissen geweest zover, maar de
meesten zijn overwonnen, prijs de Heer!
Op dit moment is nog €1.000 nodig,
waarna de grond aangekocht kan worden en de kerk een definitieve plek kan
krijgen (na 2 verhuizingen!)
Bid voor de voortgang en in het bijzonder ook voor Tilak en Ganga.

Gebedspunten:
 Door de uitbreiding van de activiteiten
moet in Pokhara de keuken vergroot
worden en een toilet bijgebouwd worden, waarvoor de financiën nog ontbreken.
 De deelnemers aan de naaicursus.

Ghana

Jan Smit
Voor meer informatie zie www.h4n.nl

Roemenië
In het eerste kwartaal van 2019 zal de zendingszondag een maand eerder plaatsvinden. Dat komt omdat de gastspreker, Henk Herbold, zijn agenda al vol had.
Henk en Dinie Herbold waren genodigden op een feest van Hans en Pop Cramer,
waar ook een aantal OASE-leden aanwezig waren. En zo ontstond het contact, dat
Hans Cramer overighens al vele jaren heeft!

In 1999 was de gehele Tampulma Bijbel
vertaald. In 2016 was de tweede en gereviseerde druk gereed. Het NT, Genesis
en een gedeelte van de Psalmen is in audio en de Jezusfilm is vertaald. Christenen zijn in de meerderheid onder de
Tampulma. Tampulma is geen officiële
onderwijstaal. Het GILLBT-Tampulma
project heeft ingang gekregen op 7 scholen om Tampulma lees– en rekenlessen
te verzorgen. En er zijn 21 klassen in de
dorpen of de kerken.
Begin 2018 werden drie Tampulmadorpen overvallen door een overheersende bevolkingsgroep die in hetzelfde gebied woont. In die nacht brandden drie
dorpen af.

De mensen konden op tijd vluchten en er
vielen geen doden. De aanval werd algemeen afgekeurd en de vrede keerde weer
terug.
Nadat we dit nieuws ontvingen, verzamelde de staf van GILLBT kleding en
geld en bracht dit naar het gebied. Bernard en ik begonnen met de voorbereiding van een programma met onderwijs
over ‘Hoe de kerk kan helpen in de genezing van traumatische wonden’. We
vroegen bijbelvertaler, ds. Samuel, om
de lessen te vertalen in het Tampulma.
Die werden in een klein boekje gedrukt.
In november was het de juiste tijd om te
gaan.

Ik liet kaarten drukken met het Onze
Vader en andere bijbelteksten.
Aquah, onze chauffeur, reed ons naar
Lingbinsi. We sliepen in een gastenhuis
van de Katholieke kerk. Een van de
Tampulma gaf ons steeds een eenvoudige maaltijd. De andere deelnemers
hadden grote schalen met Tizet. De
deelnemers hadden gezorgd dat er zakjes drinkwater waren.
Nelson bezocht de klassen terwijl wij dat zijn ds. Bernard, Emmanuel en ik
(Hanneke) - een workshop hielden. Van
de 4 workshops die we dit jaar verzorgden is deze het best bezocht en opvallend was dat de vrouwen in de meerderheid waren.
Emmanuel had 17 keer het NT, en Jezus Film kunnen geven. Dat was beduidend minder dan op onze eerdere
workshops. Geen enkele gedrukte bijbel
was verkocht. De 50 boekjes met de
lessen zijn verkocht.

NBV

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.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons
uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het
koningschap, de macht en de
majesteit tot in eeuwigheid.
Amen
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Emmanuel had 17 keer het NT en
de Jezusfilm kunnen geven. Dat was
beduidend minder dan op onze eerdere
workshops. Geen enkele gedrukte Bijbel was verkocht. De 50 boekjes met de
lessen zijn wel verkocht.

Nelson, ons team lid, bezocht de Tampulma leesklassen. Deze zijn alleen
mogelijk als er fondsen van buiten komen: voor boeken, voor waardering
voor de onderwijzers, voor begeleiding
en voor onderhoud van hun kantoortje
wat hard nodig is. Dit jaar hadden ze
fondsen. Elk jaar is het afwachten of
het onderwijs door kan gaan, omdat ze
afhankelijk van donoren blijven. Het is
zoals Jezus 2000 jaar geleden zei: “De
armen zullen altijd bij jullie zijn.” We
zijn dankbaar wat we hier kunnen
doen en dankbaar dat u dit mogelijk
maakt.
Hartelijke groet,
Michael en Hanneke Awimbilla

Onze Vader in de hemel,
laat iedereen u eren.
Laat uw nieuwe wereld komen.
Laat op aarde uw wil gedaan
worden,
net zoals dat in de hemel gebeurt.
Geef ons vandaag het eten dat we
nodig hebben.
En vergeef ons wat we fout gedaan hebben, want wij hebben
ook andere mensen hun fouten
vergeven.
Help ons om nooit tegen u te
kiezen. En bescherm ons tegen
de macht van het kwaad.
Want u bent koning,
u regeert met grote macht,
voor altijd. Amen.
BGT
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