Agenda van februari: samenkomsten en kringen

Februari 2019

Laat mij in de morgen Uw liefde horen,
in U stel ik mijn vertrouwen,
wijs mij de weg die ik gaan moet,
mijn ziel verlangt naar U.

Zondag 3 febr 2019 10.00 uur
Samenkomst en viering Avondmaal
Spreker: Paul van der Laan
Zondag 10 feb 2019 10.00 uur
Zendingszondag met extra collecte
voor Roemenië
Spreker: Henk Herbold
Woensdag 13 febr 14.30 uur
Bijbelkring bij Gerrit Poolen
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Zondag 24 feb 2019 10.00 uur
Spreker: John Karsten
Dinsdag 26 februari 20.00 uur
Gebedsavond bij familie Bakker
Zondag 3 maart 2019 10.00 uur
Samenkomst en viering Avondmaal
Spreker: Connie Karsten

Woensdag 13 febr 20.00 uur
Huiskring bij fam. Karsten
Zondag 17 feb 2019 10.00 uur
Spreker: Marianne Loggers

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.

Samen op weg gaan, zijn en blijven
Elk jaar is er in januari de Week van Gebed voor de eenheid. Elke avond komen
christenen uit allerlei kerken en kringen
samen in het gebouw van een deelnemende kerk om te bidden. Connie Karsten van Evangeliegemeente “De Oase”
coördineert deze week al enige jaren.
Het thema van de week en de voorbedeonderwerpen worden aangereikt door
christenen in het buitenland. Dit jaar is
het thema: recht voor ogen. Dit thema is
ontleend aan Deuteronomium 16:11-20
“zoek het recht en niets dan het recht”.
Thema, teksten en voorbedeonderwerpen
komen dit jaar uit Indonesië.
Er zijn wat vragen gesignaleerd over deze
Week van Gebed. Ik sta stil bij twee.
1. Waarom een week lang elke avond bidden met onbekende christenen?
2. Waarom bidden op zoveel verschillende plaatsen, in verschillende kerkgebouwen?
Ik begin met vraag 2: Waarom bidden
op zoveel verschillende plaatsen, in
verschillende kerkgebouwen?

Dan vraag 1.Waarom een week lang
elke avond bidden met onbekende
christenen?
Ik ga er van uit dat de lezer die een
christen is al weet dat bidden hoort bij
het leven als christen. Bidden omvat
dan zowel danken, bij voorbeeld bij elke
maaltijd, alsook vragen. Regelmatig
persoonlijk bidden is normaal voor een
christen.
Dat je als christen ook samen met andere christenen regelmatig samenkomt,
o.a. op zondag, de dag van de Heer, zou
ook normaal mogen heten. Alleen zó
kun je regelmatig deelnemen aan het
avondmaal. Zo aanbid je God samen en
word je opgebouwd in je geloof.
Zo samenkomen is een getuigenis naar
de wereld. In de zondagdienst wordt er
ook gebeden, zowel in liederen tot God
gericht als in gesproken taal.
Het gebed van Jezus, het “Onze Vader”
kan gesproken of gezongen worden.

Deze week is een landelijk gebeuren,
waardoor er in alle plaatsen waar christenen willen, gebedsbijeenkomsten worden
georganiseerd. In Zeist zijn de bijeenkomsten telkens in een ander gebouw.
Daar zijn twee redenen voor. De werklast
en kosten worden daardoor verspreid. De
gastkerk zorgt voor gebouw, licht, warmte, inleiding, geluid, beamer en na afloop
koffie, thee en koekjes, met de mensen
die moeten zorgen voor een en ander. De
gastkerk ontvangt hiervoor geen vergoeding, dus is het goed dat een gastkerk
steeds één avond verzorgt.
Een aanvullende reden is dat deelnemers
kennis kunnen nemen van andermans
gebouw en werkwijze. Onder de koffie
zijn er altijd wel mensen die kunnen vertellen over het gebouw en de geschiedenis
van die gemeenschap.
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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
NBV

De zondagdienst is een openbare dienst.
Dit brengt beperkingen met zich mee.
In kleine groepen is er meer ruimte voor
inbreng, vragen en gerichte voorbede.
Vandaar de groepen in de Oase, en de
maandelijkse gebedsavond. Voor data
en adressen zie elders in het magazine.
Nu kijk ik naar de vraag: Waarom een
week lang elke avond bidden met
onbekende christenen?
Er zijn een aantal redenen te noemen.
Ten eerste: dat deelname een getuigenis is. De wereld mag weten dat ondanks onderlinge verschillen christenen
in Christus één zijn. Bidden voor anderen is iets wat wij samen kunnen doen.
Het is ook een getuigenis naar andere
christenen. God weet wie de zijnen zijn.
Wij mogen anderen aanvaarden zoals
God ons aanvaardt.
Ten tweede: gaan naar anderen is een
uittreden uit onze vertrouwde omgeving. Spannend, maar ook belonend.
Wij leren andere mensen kennen, en
andere gewoonten. Het heeft iets weg
van een vakantie, zonder verre reis te
hoeven maken.
Ten derde: de uit het buitenland aangereikte voorbedeonderwerpen verbreden onze kijk op de wereld. Wij leren mee te leven met een kerk die tegenstand ervaart. Ook zien we hoe b.v.
klimaatverandering en vervuiling problemen veroorzaken, waarvoor gebed
nodig is maar ook wel daden. Daarvoor
biddend handelen we naar de wil van
God.
Tot slot: als we geloven dat eenparig,
gelovig gebed verhoord wordt, dan
mogen we blij zijn met zo veel bidders,
al is dat maar een week in het jaar.
John Karsten

Eén opmerking vóór aanvang van de 4
Week van Gebed deed voor mij de deur
dicht: ‘Elke avond bidden? Dáár heb ik
echt geen tijd voor’!
Bizar genoeg hoorde ik op de eerste gebedsavond (21 januari) datzelfde geluid.
Een man zei: ‘Eén avond vind ik wel
genoeg. Voor meer heb ik geen tijd.’
Onderweg naar huis was het of ik een
spiegel voorgehouden kreeg. Ja, ik ga
gewoonlijk naar elke gebedsavond. Dat
lijkt geweldig vroom. Ja, dat lijkt...
Maar op veel andere dagen of avonden
van het jaar denk ik nogal eens bij: ‘Nu
even niet. Eerst dit… eerst dat.’
Vreemd genoeg volgen de ‘even dit…
even dat’… elkaar in razend snel tempo
op en blijft er geen tijd over om een moment rustig te gaan zitten.
Uiteindelijk sluit ik dan zo’n dag af zonder Bijbel lezen, zonder gesprek met
God, zonder gebed voor mezelf, mijn
naasten, de wereld in nood.
Kent u ook dat gevoel dat de dag vaak te
kort is voor alle dingen die mogen en
dingen die moeten?
De morgen na die eerste gebedsavond
zag ik de zon opkomen boven een smal
pad (omslagfoto) en herinnerde me de
tekst die Inge voor haar zangdienst (20
jan) gebruikte:
Psalm 143: 8: ‘Laat mij in de morgen
Uw liefde horen, in U stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan
moet, mijn ziel verlangt naar U.’
De Bijbeltekst voor dezelfde morgen
kwam uit Rom.1:111-12: ‘Want ik verlang ernaar… om door elkaar bemoedigd te worden…’
De grote apostel Paulus, die zo druk was
om de heidenvolken te bereiken met het
evangelie, gaf zijn verlangen gestalte
door voor en met anderen te bidden en
naar hen te luisteren. Zo werd hij
bemoedigd.
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Mijn dagtekstenboekje wees een lied
aan (Nieuw Liedboek nr 834) en gaf een
gedicht. Ze sloten beide aan bij de tekst
van Psalm 143:8.

...maar had de liefde niet…

Het liedboek verwoordt mijn - naar ik
hoop ook uw - vernieuwd gebed:
Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.
Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.
Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.
Dat lied verwoordt ook de foto op de
omslag.

...maar had de liefde niet…

Het gedicht van Aurelius Augustinus
(leefde van 354-430 na Chr):
Op de plaats waar ik was,
Wanneer zocht ik U daar?
En U stond gewoon vóór me!
Maar ik was ook van mijzelf weggelopen
en kon mezelf niet meer vinden,
laat staan U!
Marianne Loggers

Oase nieuws
Opdracht Thirza Scheld op 6 januari 2019. Een
mooie dienst met opa’s, oma’s, ooms en tantes
en
natuurlijk de eigen papa, mama en zus Myrthe Scheld.
Thirza had ter gelegenheid van haar opdracht een prachtig ‘doopjurkje’ aan!
Aan de koffietafel na de dienst trakteerde familie Scheld op cakejes met een
bedankprikker van Thirza.
Wat een mooi feest. Zo hebben Niels en Nathalie
het ook ervaren. Ze mailen dat ze het gevoel hadden
helemaal in het middelpunt te staan. Dat was ook zo!

Bovenstaande woorden vinden wij tot
drie maal toe in het 13e hoofdstuk van
de eerste brief van de apostel Paulus
aan de Korintiërs. Veelvuldig wordt er
uit dit hoofdstuk geciteerd, zowel binnen als buiten de kerk. Zeker bij bruiloften is dit hoofdstuk (of gedeelten
daaruit) favoriet. De begrippen geloof,
hoop en liefde (genoemd in het laatste
vers van het hoofdstuk) zijn op vele manieren uitgebeeld.
Een voorbeeld daarvan
vinden we in de bedeltjes
van een kruisje, een
ankertje en een hartje die
als sieraden aan menig
kettinkje of armband
gedragen worden.
Geloof, hoop en liefde
Wat betekenen deze woorden en de teksten waarin ze vervat zijn?
Deze woorden komen we tegen in de
eerste drie verzen van dit hoofdstuk
waarin wij tot drie maal toe lezen:
“….maar had de liefde niet….”. Paulus
zegt in deze verzen dat als je alle talen
van mensen en engelen zou spreken, of
als je profetische gaven had en alles
wist wat er te weten valt, zelfs de geheimenissen van God, of als je geloof had
dat bergen kon verzetten, of als je goede
werken zou doen en zelfs je lichaam
daarbij als offer beschikbaar zou stellen
maar je de liefde niet had, je zou lijken
op schallend koper of een rinkelende
cimbaal m.a.w.: veel lawaai maar weinig inhoud. Je zou niets betekenen en
het zou niets uitwerken. (“Ik ware niets
en het baatte mij niets” verzen 2 en 3).
Als we iets willen begrijpen van wat
Paulus ons hier probeert duidelijk te
maken moeten wij het hele dertiende
hoofdstuk lezen en ook het hoofdstuk
ervoor (12) en het hoofdstuk erna (14).
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Velen kennen dit dertiende hoofdstuk
uit de brief aan de Korintiërs als een op
zichzelf staand geheel. Als zodanig is er
al heel wat goeds en leerzaams uit te
halen. Als we dit hoofdstuk echter bekijken in de context van de gehele brief
en met name die van het voorafgaande
en het volgende hoofdstuk, dan valt er
nog veel meer over te zeggen. Hoofdstuk 12 en 14 spreken namelijk over de
gaven van de Heilige Geest die werkzaam zijn in de gemeente van Korinte.
Het ontbrak de gemeente in Korinte
niet aan gaven en uitingen van de Geest
maar het was wel nodig om hen onderricht te geven over hoe ermee om te
gaan.
Onderricht in gaven en uitingen
In de hoofdstukken 12 en 14 vinden we
hierover aanwijzingen. Deze leggen
vooral de nadruk op de noodzaak van
het ordelijk verloop van de samenkomst
bij het functioneren van de gaven en
duiden aan waartoe de gaven dienen
n.l. tot opbouw van de gemeente. Het
beroemde hoofdstuk 13 staat niet los
van deze hoofdstukken 12 en 14. Voor
Bijbeluitleggers is een belangrijke vraag
geweest: vindt Paulus de liefde belangrijker dan de gaven? Sommigen meenden van wel en baseerden die mening
op vers 31 van hoofdstuk 12: “En ik
(Paulus) wijs u een weg, die nog veel
verder omhoog voert”.
Die hogere weg zou dan slaan op de
liefde die de gaven zou vervangen. Vele
andere Bijbeluitleggers kwamen tot de
conclusie dat het niet gaat om een keuze tussen de gaven van de Geest en de
liefde, maar dat de gaven van de Geest
pas werkelijk tot hun recht en doel komen als ze gedragen worden door en
beoefend worden vanuit liefde. De liefde is immers zelf een vrucht van het
leven door de Geest. Bij deze uitleg sluit
ik mij graag aan.

Gebruik van de gaven zonder de liefde
kan leiden tot sektarisme en beschadiging van de gemeente en haar leden.
Veel van deze zaken komen op een
spontane manier voort uit ons leven
door de Geest. Paulus zegt in Gal. 5 :25
dat als wij door de Geest leven, wij ook
door die Geest het spoor moeten houden. Het spoor houden slaat op onze
manier van leven in alle opzichten en is
zeker van toepassing op onze houding
en ons gedrag ten aanzien van de naaste. Bepaalde zaken moeten van te voren worden geregeld in statuten, huishoudelijk reglement, begrotingsvoorstellen, en dergelijke. Te veel gemeenten hebben in het verleden gemeend
dat deze zaken ook spontaan door de
Geest geleid zouden worden en maar al
te vaak heeft dit tot grote ontsporingen
geleid.
Liefde is een werkwoord
De liefde is de allesomvattende en dragende kracht van waaruit de gaven in
de gemeente mogen functioneren. Liefde tot God en de naaste moet de motivatie zijn in het zich uitstrekken naar en
het functioneren van de gaven. Nu kan
“liefde” snel vervallen tot een kreet of
slogan waarvan niemand de echte betekenis meer weet. Daarom is het belangrijk om het woord “liefde” steeds weer
concreet te maken. Wat wil het zeggen
dat liefde de basis is van het functioneren van de geestelijke aspecten van de
gemeente waaronder de gaven?
Liefde is meer dan een gevoel. Liefde is
een werkwoord dat wil zeggen: liefde
wordt zichtbaar in daden en in de manier waarop wij met elkaar omgaan.
Voor de gemeente zouden wij kunnen
zeggen dat liefde wordt getoond in zorgen voor elkaar, in meeleven met elkaar, in de manier waarop wij de ander
behandelen. Liefde uit zich in respect
voor de ander, in eerlijkheid en openheid betreffende het beleid en het financiële handelen.

Regels en afspraken
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Een gezonde gemeente heeft haar
zienswijze en werkwijze vastgelegd in
afspraken waarvan iedereen weet.
Een gezonde gemeente is transparant in
beleid en financiën.
In een gezonde gemeente is respect
voor een ieder en geeft men elkaar de
ruimte om te functioneren overeenkomstig de gaven die aan een ieder geschonken zijn. Zo kunnen dan de regels
en afspraken binnen in een gemeente
een zichtbare uiting van liefde zijn. Op
die manier worden geestelijke en zakelijke aspecten van de gemeente niet uit
elkaar getrokken of zelfs tegenover elkaar gesteld. Ze horen bij elkaar en
staan onder de leiding van dezelfde
Geest. De Geest die voor het eerst uitgestort werd op de Pinksterdag
(Handelingen 2) is de Geest die bekrachtigt tot “getuigen zijn”, die gaven
geeft aan de gemeente en door wie de
liefde groeit in het leven van het kind
van God dat zich dagelijks door die
Geest laat vullen.
Concluderend kunnen wij zeggen dat
Paulus ons oproept om te streven naar
geestelijke gaven (zie o.a. hfd. 14 : 39)
maar dat hij er tevens op wijst dat als
de gaven functioneren zonder de liefde
als basis, zij niets voorstellen. In ons
verlangen naar het functioneren van de
geestelijke gaven binnen onze gemeente
zullen wij dus tegelijkertijd steeds moeten kijken of “liefde” wel onze motivatie en ons uitgangspunt is. Daartoe is
het goed om onze daden en onze manier van omgaan met elkaar regelmatig
tegen het licht te houden zowel op persoonlijk als op gemeenteniveau. Daartoe is het ook belangrijk om tijd, aandacht en energie te schenken aan ons
“management” dat een uitdrukking
moet zijn van liefde die zichtbaar en
concreet gemaakt wordt.
Connie Karsten

EIND GOED AL GOED
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De 30e december sloten we in de Oase het jaar af met een samenkomst met bovenstaand thema, gebracht door vier verschillende
sprekers in vier vijfminutenpreekjes. Een nieuwe en spannende
benadering! Vooral als je zelf één van die vier bent. Vijf minuten
zijn zó voorbij! Spannend is ook dat je (als het goed gaat) vier aspecten krijgt van hetzelfde thema.
Zo kent ‘zending’ ook verschillende aspecten. Daarover zijn dikke boeken geschreven. Zo kunnen we het niet in het Oase-magazine weergeven. Wel kunnen we een
aanzet geven.
Waarom zending? Waarom is de gemeente van Jezus Christus (en ook de plaatselijke gemeente, zoals de Oase) betrokken bij zending?
Omdat het de laatste opdracht van Jezus is voordat Hij terugging naar Zijn Vader.
Dan zegt Hij: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door
hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige
Geest,” (Mattheüs 28:19 NBV)
Omdat Jezus gezegd heeft dat Hij niet eerder terugkomt dan dat het evangelie overal
gebracht zal zijn. Hij zegt: “Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in
de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het
einde komen.” (Mattheüs 24:14 NBV)
Omdat betrokkenheid bij zending je ook de motivatie geeft om je omgeving met de
boodschap van Jezus Christus te bereiken.
Omdat je wilt dat niemand verloren gaat. Gods huis moet vol zijn!
Er zijn nog wel meer redenen te bedenken. Ik denk, dat we hier voorlopig genoeg aan
hebben. En dan? Als de opdracht van Jezus voor ons, Zijn gemeente, voltooid is?
Dan is het écht: EIND GOED – AL GOED!
Hans Cramer,
voorzitter Zendingscommissie De Oase

Bericht vol dankbaarheid uit Ghana
Volmaakt plan van God
Hanneke mailde op 8 januari het volgende: ’Zondag 6 januari preekte onze voorganger over het nieuwe thema voor 2019:
vruchten van de Geest dragen. Ik lees zelf
altijd de Bijbel en voeg mijn eigen studies
toe aan wat onze voorganger predikt.
Soms zoek ik dingen in Internet en krijg
zo meer inzicht in het Schriftgedeelte.

De voorganger noemde de vruchten van
het vlees en hoe we die kunnen overwinnen: ze aan het kruis nagelen en je laten
leiden door de Heilige Geest. Je ontdekt
dan dat er niets goeds in ons is - dat we
zondig zijn en zonden doen, maar dat
onze oude mens met Christus is gekruisigd en dat we een nieuwe schepping
zijn. Dat is het volmaakte plan van God.

Ook geweldig waren onze inkomsten
voor 2018. We hebben het bedrag dat
we hadden begroot ontvangen en zelfs
nog € 400 daar bovenop. Prijst God
voor zijn voorziening.
Er was ook nog een leuke toegift. In
2015 - tijdens ons verlof beloofde de
PKN in Pesse de Kusaal bijbel te ondersteunen. Ik ben een 'native' uit Pesse en
als baby gedoopt in die kerk.

9
We hoorden nooit meer iets van
hun belofte, maar nu waren de giften
van 2016, 2017 en 2018 er bij. Totaal
zo'n € 1000.

De Kusaalbijbel is er al. Maar er is nog
veel te doen om deze te verspreiden en
mensen te leren er naar te luisteren of
er zelf in te lezen.
Hartelijke groet,
Michael en Hanneke

Dit gaan we nu ook op zaterdagmiddag
doen in die koffiewinkel.
Voor al die Bijbelstudies gebruiken we
materiaal van de Bijbelschool.
Dank en voorbede
Veel dank voor jullie gebeden en ondersteuning die jullie zo rijkelijk over ons
uitstorten. Dat bracht ons door het jaar
2018.

Beste broeders en zusters,
Wanneer we dit schrijven is het nieuwe
jaar al niet zo nieuw meer. Toch moeten er aan het begin van een jaar altijd
dingen worden geregeld.
Hotelkerk
Zo huren wij een zaal voor de Hotelkerk. Het contract met dat hotel liep op
31 december 2018 af. Het goede nieuws
is dat we weer een nieuw contract sluiten en dat de kosten hetzelfde blijven.
In de Hotelkerk komen steeds meer
mensen. Soms zit de zaal helemaal vol.
We denken en bidden er voor om misschien een tweede dienst te beginnen.
We realiseren ons dat een tweede
dienst eigenlijk het begin is van een
nieuwe gemeente. We zullen mensen
nodig hebben voor de muziek, voor het
geluid en het projecteren, enz.
Voordat we deze stap nemen beginnen
we een bijbelstudie na de dienst. Het is
de bedoeling dat er eerst koffie of thee
wordt gedronken waarna de mensen
die aan de bijbelstudie willen mee doen
weer bij elkaar komen voor een studie.

Nieuwe lessen
Ook nieuw dit jaar is de plaats van bijeenkomsten voor Engelse les en Bijbelstudie voor belangstellenden uit de
Bengaals-sprekende gemeenten. Eerst
deden we dat op vrijdagen bij ons thuis.
Toen verhuisden we naar het gebouw in
Satarkul. Dat was niet voor iedereen
een gelukkige overstap. De meesten die
deelnamen aan de studies kwamen uit
de gemeente in Bhatara. Om van Bhatara naar Satarkul to reizen is lastig. Nu
is er een nieuwe deur voor ons open
gegaan.
Een broeder die we vanuit de Hotelkerk
kennen heeft een koffiezaak dicht bij
Bhatara. In die zaak heeft hij vrij veel
ruimte die hij ons aanbood voor de zaterdag studies.
Studie voor voorgangers
Freek houdt al lang Bijbelstudies met
twee voorgangers die actief zijn in de
Bengaalse gemeenten. Dat deden we
altijd op zondagmiddag van vier tot vijf
bij ons aan huis. Daarna gingen die
voorgangers naar de gemeente in Noda
die niet ver bij ons vandaan is.
Dit jaar doen we dit anders. We nodigen meer belangstellenden uit om mee
te doen aan deze studies. Tot nu toe
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Lieve groet,
Freek en Mina

Alle beetjes helpen in Nepal

Freek en Mina
We denk de studie te beginnen met kijken naar wat wat de Bijbel zegt over
relaties.

Ook in 2019 hebben wij jullie
gebeden hard nodig.

De mutsen van
Marianne
Het heeft deze
keer wel wat moeite gekost, maar een
paar weken geleden kregen we de melding van GLOW dat het pakket met 85
mutsen was aangekomen. Net op tijd
voordat Agaman zou vertrekken om
een aantal kerkjes in het binnenland te
bezoeken. Agaman schreef:
“Ik wil u laten weten dat het pakket
met de mutsen goed aangekomen is, ik
heb het vandaag bij het postkantoor
opgehaald. Ik moest wel invoerrechten
betalen (ongeveer €25), maar ik kreeg
ongevraagd 50% korting hierop!
Morgen vertrek ik naar Sindhupalchok
en neem wat mutsen mee; wat er overblijft gaat naar Pokhara. We zijn in
Sindhupalchok bezig met de bouw van
een school. Het is bovendien een plek
waar het behoorlijk koud kan zijn, dus
zullen de kinderen er blij mee zijn.
Na terugkomst zal ik wat foto’s sturen.”
Tilak en de kerk
Zoals ik vorige maand al meldde zit
Tilak 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!
In het geloof dat het nog ontbrekende
bedrag (ruim € 1.000) alsnog binnen
zal komen hebben we vanuit de stichting Hope for Nepal het benodigde bedrag als voorschot naar Tilak kunnen
overmaken zodat tot de aankoop van de
grond kan worden overgegaan. We hopen en bidden dat dit bedrag alsnog als
gift binnenkomt.
Daarna zal het kerkje op de huidige
plaats opnieuw afgebroken worden en
eindelijk definitief opgebouwd worden
op de aangekochte
grond.
Bid voor de voortgang en in het bijzonder ook voor
Tilak en Ganga. Bid
en geef s.v.p. voor
het ontbrekende
bedrag.
Op de foto Tilak
met zijn zoontje
Pratham op het stuk grond dat ze op
het oog hebben.
Nieuws over GLOW
Afgelopen maand hebben 20 deelneemsters aan de training een officieel
examen voor kleermaker afgelegd.

Ze zijn inmiddels terug naar hun woonplaats om het geleerde in praktijk te
brengen, MET een naaimachine. Zo
kunnen ze verbetering brengen in de
financiële positie van hun gezin (zie foto
hieronder). Inmiddels is de volgende
groep alweer gestart!

Voor meer informatie zie www.h4n.nl

Een andere tak van de bediening van 11
GLOW is om schoolkinderen te helpen aan schooluniformen, tassen en wat
verder nodig is voor school.
Basisonderwijs is gratis, maar alles wat
nodig is om naar school te gaan niet.
Bovendien zijn de overheidsscholen vaak
slecht en proberen veel
kinderen naar particuliere
scholen te gaan, die weliswaar wat kosten, maar
over het algemeen van hoger niveau zijn.
Op de foto tonen de kinderen trots hun tassen.
Jan Smit

Oase berichten
Verjaardagen februari
3 feb

Jedidja Hoogenraad

3 feb Reyhan Klingenberg
9 feb

Adeline Groenhart

14 feb Sifra Hoogenraad
20 feb Niels Scheld
28 feb Wil Bakker

Hoera, een kaartje!
Tot nu toe heeft Patricia Lucas de
verjaardagskaarten verstuurd.
Vanwege haar aanhoudende ziekte wil ze deze taak graag bij iemand anders neerleggen.
Wij zijn dus op zoek naar iemand
die zo’n 40 kaarten per jaar wil en
kan versturen.
Vereisten: liefde voor mensen,
groot en klein, en een redelijk leesbaar
handschrift.
Melden: bij Connie!!!
Afscheid

Lisette van den Dikkenberg gaat voortaan samen met haar moeder naar het Leger
des Heils. We wensen hun samen Gods zegen toe. Liset laat de gemeente nog het volgende weten:
Lieve gemeenteleden,
Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de warmte die ik van jullie mocht ontvangen.
Ik wens een iedereen van jullie al het goede toe. We komen mekaar vast nog tegen.
Is het niet op deze aarde, dan later.
Hartelijke groeten Liset
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