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April 2019

Palmpasen
dienst met tieners
voor kinderen
KOM JE OOK?
14 april
Tijd: 10.00-11.45
Gymzaal Jagerlaan

Agenda van april: samenkomsten en kringen
Zondag 7 april 2019 10.00 uur
Samenkomst en viering Avondmaal
Spreker: John Karsten

Vrijdag 19 april 2019 19.30 uur
Goede Vrijdag viering
Spreker: John Karsten

Dinsdag 9 april 2019 Huiskringen
14.30 uur thv Gerrit Poolen 0lv
Marianne Loggers

Zondag 21 april 2019
08.00 uur zingen in het Diak
09.00 uur paasontbijt Torenlaan
10.00 uur paasviering
Spreker: Marianne Loggers

20.00 uur thv fam Karsten olv Connie
Karsten
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Zondag 28 april 2019 10.00 uur
Spreker: nnb

Zondag 14 april 2019 10.00 uur
Palmpasen
Spreker: Jan Smit
Dienst met
kinderen en
tieners in g
de Gymzaal
Jagerlaan

Verkiezingen
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Woensdag 20 maart was een belangrijke dag voor Nederland:
verkiezingen! En wat heel bijzonder was: u mocht zelfs twee keer
stemmen. Op twee verschillende biljetten mocht u kiezen welk vak
u met een potlood rood wilde inkleuren.
Ik neem aan dat u naar het stembureau bent gegaan. Dat is een keuze, want ook
NIET gaan is een keuze. Dat laatste betekent: ‘ik wil niet kiezen’, ‘ik ben niet geïnteresseerd om te kiezen’ of ‘ik kan niet kiezen’.
Eigenlijk is kiezen een opdracht, een verantwoordelijkheid. Iets wat te maken heeft
met de gemeenschap, de maatschappij waarvan je deel uitmaakt. Díe stelt je voor de
keus.
Dat was in de tijd van de Bijbel ook al zo. Er staan vele voorbeelden daarvan in het
Oude- en het Nieuwe Testament.
Zal ik er eens één noemen? Het is een keuze waar Jozua aan het einde van zijn leven
het volk Israël voor stelde. Hij zei in Jozua 24:15: “….. kies dan nu wie u [wel]
wilt dienen: de goden van uw voorouders …….. In ieder geval zullen ik en
mijn familie de HEER dienen.’” (Jozua 24:15 NBV).
Anders gezegd: kies voor dezelfde manier van leven als je omgeving, of kies voor het
volgen van de almachtige God.
Dat was de keus voor het volk Israël toen. Dat is de keus voor ons nu.
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Er zijn verschillende manieren waarop je een kiezen kunt. Sommigen stemmen uit
gewoonte of traditie. Anderen uit een impuls. Weer anderen maken een bewuste
keuze.
Dat is in de relatie met God de Vader ook zo. En zou dat ook niet de stevigheid, het
leven en de vruchten van die relatie kunnen bepalen?
Een diepe relatie, écht kiezen voor God de Vader betekent dat je er niet iets, maar
ALLES voor over hebt om Hem te dienen en Hem beter te leren kennen.
Jezus Christus wilde niet anders dan Zijn Vader dienen. Kijk maar eens in Heb. 10:7.
De apostel Paulus gaf ons eigenlijk dezelfde opdracht: “Laat uw enthousiasme
niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de
Heer.” (Romeinen 12:11 NBV).
Hoe kunnen we de Heer dienen? Is het niet door in Zijn Woord en in gebed Zijn wil
te zoeken? Praktisch bezig te zijn voor Hem en bij te dragen aan de bouw van Zijn
gemeente, in Nederland en op het zendingsveld.
Dat is KIEZEN voor Hem. Met de woorden van Jozua: “….. kies dan nu wie u
[wel] wilt dienen: …….. In ieder geval zullen ik en mijn familie de HEER
dienen.’”
Hans Cramer
voorzitter zendingscommissie

In Nepal staan ze hun ‘mannetje’

Bericht van Tilak
Van Tilak ontvingen we het goede nieuws
dat de grond voor hun kerkje definitief is
aangekocht. Binnenkort beginnen ze met het
bouwrijp maken en het verplaatsen van de
kerk.
In de tussentijd hebben ze afgelopen week
hun 3-jarig bestaan gevierd! Zie ook de bijgaande foto.

Het bericht van Tilak:
“Hartelijke groeten in de naam van onze
Heer Jezus! Ik wil jullie allereerst danken
voor jullie gebed en voor jullie steun voor
onze bediening en voor mij persoonlijk.
Afgelopen week hebben we de aankoop van
de grond voor de kerk kunnen afronden.
Vanwege nieuwe wetgeving in Nepal heft
het meer tijd gekost dan verwacht. Prijs
God voor zijn zegeningen!
Mijn bediening is inmiddels uitgebreid naar
een ander dorp. Negen personen hebben
daar een keus voor Jezus gemaakt. Afgelopen week ben ik daar weer op bezoek geweest. Het was een gezegende tijd, ik heb
daar een studie over het huwelijk mogen
geven. Ik zal deze nieuwe gemeente vaker
bezoeken, bid s.v.p. hiervoor.

5

Nogmaals heel erg bedankt voor jullie gebed
en ondersteuning.
In zijn dienst,
Tilak Giri”
Bericht van Deepak
Deepak studeert aan een bijbelschool van
Gospel for Asia in Kerala-India. Hij
wordt ook vanuit de gemeente ondersteund. Deepak is getrouwd met Tara en
samen hebben ze drie kinderen, Dipika
(17 jaar), Ujwal (15 jaar) en Prajwal (11
jaar). Deepak werkt al geruime tijd voor
Nepal Gospel Center in Kathmandu.
Deepak mailt: “God leidt ons ook in ons
gezin. We zijn als familie gezegend met
een goede gezondheid, we zijn veilig in
zijn armen.
Zoals u weet studeer ik op het moment in
Kerala, het tweede jaar is begonnen met
veel nieuwe uitdagingen.
Ondanks problemen zoals de taal en verschillen in opleidingsniveau gaat het
goed met de kinderen. Ook mijn studie
gaat goed. Door de vele vrienden hebben
we alles wat we nodig hebben. We ervaren de trouw van God in deze tijd in Kerala.
We hebben regelmatig bijeenkomsten
met andere Nepalezen die hier studeren.
Waar er mogelijkheden zijn vertellen we
over God’s liefde voor de mensen.

Bid voor:

mijn studie en voor de noodzakelijke ondersteuning

mijn gezin

onze gezondheid

de studie van onze kinderen

onze toekomstige bediening
Hartelijk dank voor de ondersteuning
vanuit Nederland, we hebben uw gebed
en ondersteuning hard nodig.
Deepak
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Noot: Kerala ligt in het zuiden van
India en het is daar aanzienlijk
warmer dan Nepal. De taal die er gesproken wordt is Hindi; deze taal is enigszins verwant aan het Nepalees, vergelijkbaar met het verschil NederlandsDuits. Op de Bijbelschool is de voertaal
Engels, waar Deepak behoorlijk aan
heeft moeten wennen.

Jan Smit
Voor meer informatie zie www.h4n.nl

Bevorderingen in Bangladesh
Beste broeders en zusters.
Onze eerste roeping is lesgeven. Dat doen
we dan ook steeds meer. Op vrijdagmorgens om negen uur begint de dienst van
de Hotelkerk. Om rond half elf is die
dienst afgelopen. Dan is er tijd voor koffie-thee en contacten opbouwen. De
meeste mensen zijn om half twaalf vertrokken. We mogen echter die zaal tot
half twee gebruiken. Eerst dachten we die
tijd te vullen met een tweede dienst, maar
daar zijn we nog niet klaar voor.
esloten is om na de dienst een Bijbelstudie aan te bieden. We beginnen hier om
elf uur mee en gaan door tot even na
twaalf uur. We doen dit al vanaf begin
februari en iedere vrijdag hebben we een
groep van twintig mensen die hier op af
komen.
Omdat dit zo goed aanslaat werd Freek
gevraagd om die studies ook te geven aan
mensen die komen naar de Engelssprekende kerk in het midden van de
stad. Die hebben ook op vrijdagmorgen
hun diensten maar zijn pas om 12 uur
klaar met hun dienst. Het is nu de bedoeling dat Freek van de Hotelkerk naar de
kerk in het midden van de stad gaat om
daar ook les te geven. Wel druk voor
hem, maar toch ook heel bijzonder.

Dit is ook heel bijzonder. Aan het einde
van een dienst in de Hotelkerk blijven
veel mensen napraten. Heel goed. Dat
versterkt de banden in de gemeente. Wij
blijven meestal tot iedereen weg is. Die
gemeente wordt gehouden in een zaal
van het hotel op de achtste verdieping.
Toen wij met de lift beneden in de receptie kwamen was daar nog een familie
uit Afrika. Zij hebben een paar kleine
kinderen. Een meisje van een jaar of
drie, vier liep naar Freek en zei “hallo
bisschop”. Freek is dus in de ogen van
de kinderen bevorderd tot bisschop.
En wat vinden jullie van dit? Bijzonder?
De stad waarin wij wonen kreeg de
‘hoofdprijs’. Het staat op de eerste
plaats van de meest vervuilde steden in
de wereld.

Als we om ons heen kijken, zien we dingen die dit mogelijk maken. In de eerste
plaats het verkeer. Dan zijn er overal
fabrieken die van alles uitstoten. Daarnaast staat er hier bijna geen wind, dus
alles blijft waar het is. Regen zuivert de
lucht, maar deze stad kent lange droge
perioden.

Alles is dan stoffig en vuil. Het is niet 7
zo’n leuke gedachte om hier middenin
te zitten.
Veel dank voor al jullie gebeden en voor
de giften die wij ontvangen.
God zegene jullie.
Freek en Mina

Investeren in de Bijbel in Ghana
“Waarom
geeft iemand
15 jaren van
zijn leven om
de Bijbel te
vertalen?”
Die vraag
werd in 2015
gesteld toen
Michael naar Nederland kwam met een opzichtelijke
dikke Bijbel in Kusaal.

Michael, waarom doe je dit allemaal?

In 2016 werden 20 000 Kusaal Bijbels
naar Zebilla gebracht en opgeslagen.
Al gauw waren de eerste 3000 bijbels
verkocht. 5000 exemplaren van het
stripboek Jezus Messias in Kusaal werden naast de Bijbels opgeslagen. Enkele schoolklassen gebruikten de boeken
om Kusaal te lezen en sommige vrouwengroepen gebruikten het stripboek
om bijbelstudie te doen.

Investeren in je naaste

In 2016 begon Michael met het inspreken van het Oude Testament. Hij nodigde mensen uit van verschillende
kerken en plaatsen uit om een bijbelboek te lezen voor audio opname. Het
Nieuwe Testament was al leerder beschikbaar in audio. In 2018 werden de
laatste correcties gedaan en werd de
bijbelapp gemaakt waar je de Bijbel in
Kusaal kunt lezen en tegelijkertijd luisteren.

Voor Michael is het ene een gevolg van
het vorige. “Ik wil dat alle Kusasi toegang tot de Bijbel hebben; mijn taak is
nog niet af. Mijn volgende stap is om
alles te doen waardoor Kusaal een officiële onderwijstaal wordt voor basisen middelbaaronderwijs. Dan wordt de
Bijbel immers beter beschikbaar en
bovendien zal het de onderwijs resultaten positief beïnvloeden.

Onze kinderen, en zendingsechtpaaHanna en Naaza, hielpen mee om de
62ste verjaardag van Michael te vieren. Ze maakten een versiering en
schreven daarop: Je bent als een
boom met miljoenen vruchten.
Daar waren we het allemaal over eens.
Michael is een zegen voor ons geweest
op vele manieren. Voor Hanneke deze
laatste weken wel heel speciaal., vanwege zijn zorg tijdens haar blaasoperatie en het herstel daarna. Voor elke
goede daad wacht hem een beloning.
(Psalm 62:12) Hanna en Naaza, Ghanese zendelingen, zijn uitgezonden
naar Noord-Nigeria waar ze bijbelvertaalwerk doen. Tijdens hun korte verlof was ons huis hun thuis.
Hanneke Awimbilla

Gevende handen dicht bij huis
De zendingscollecte op 17
februari voor
hulp OostEuropa heeft een
mooi bedrag opgeleverd.
Anneke Demmendal meldt op 22
maart: “Ik heb totaal € 344,45 overgemaakt.”
Naar aanleiding van deze overboeking
mailt Henk Herbold:
Hallo lieve mensen van de Oase gemeente,

8

Vandaag [Red.- maandag 4 maart 2019
16:14] zagen we op de bankrekening
van onze stichting, jullie geweldig fijne
gift voor het zendingswerk in Roemenië. We zijn er erg blij mee. We zullen
het geld besteden aan de verzorging
van de kinderen in Roemenië, over wie
we jullie verteld hebben.
Heel hartelijk bedankt. Gods zegen toegewenst in jullie arbeid voor Jezus.
Het was voor een voorrecht om in jullie midden te mogen zijn.
Henk en Diny Herbold

Helpende handen dicht bij huis
Op 19 maart kwamen Henk en Diny bij Marianne
Loggers twee dozen met nieuwe kleding ophalen.
Naast de kleding uit de winkel namen ze ook nog eens
tientallen gebreide mutsen mee. Een deel ervan was
gebreid door onze eigen Esther Goudsblom, een
ander deel door de 94-jarige mevrouw Bep uit Dordrecht.
Intussen zijn beide dames hartelijk bedankt voor hun bijdragen.

Richtingwijzers van en naar de eeuwigheid
Graag vat ik een aantal richtingwijzers
samen: de inleiding van Hans Cramer
(ZC), de preken in de maand maart en
de gebeurtenissen van deze maand.
Er zijn richtingwijzers vanuit de eeuwigheid waarbij we juist in de maanden maart en april stil staan.
Vanaf het begin (in de eeuwigheid
dus) heeft God zijn plan voor de
redding van de mensheid neergezet.
De dagen voor Pasen worden ook de
40dagentijd of vastentijd genoemd.
De zondagen voorafgaand aan
Pasen worden de Lijdenszondagen
genoemd. Elke zondag geeft de richting
aan naar de eeuwige hoop die God de
mensheid geeft.
Van de eeuwigheid dalen we als het
ware af naar 40 dagen, 6 zondagen,
tot we bij Goede Vrijdag aankomen
en dan nog de 3 dagen en 3 nachten
die de Heer Jezus in het graf doorbracht. Door de eeuwen heen is en
wordt er gestecheld over die 3 dagen.
In het Joodse denken zijn 3 dagen en 3
nachten niet precies 3 x 24 uur, maar
zijn een aanduiding van een volheid of
een volbrachte tijd.
Aan het eind van die volbrachte tijd
riep God zijn Zoon door de dood heen
tot nieuw, eeuwig Leven.
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In de preken kwam Gods keuze voor
Israël, en met dit volk voor de hele
mensheid ook naar voren.
Richtingwijzers naar het leven
(doortocht door de Rode Zee).
Richtingwijzers naar barmhartigheid (Adam/Eva, Kaïn/Abel, de mensen ten tijde van Jezus’ leven en de
mens en van vandaag).

Toch waren er tekenen van hoop. We
zagen en hoorden mensen die een keuze
maakten die in de lijn van Gods hart lag.
Mensen rouwden mee met nabestaanden en boden zo troost.
Mensen zoals de niet-moslima in Nieuw
-Zeeland. Zij droeg een hoofddoek bij de
herdenking, Haar reden: ‘Een mogelijke
nieuwe schutter kan dan het verschil
niet zien tussen mij en mijn (moslim)
medemensen .’ Ook de premier droeg
uit solidariteit een hoofddoek.

Zing, mijn ziel, voor God uw
HERE,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zolang u leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor de HEER uw God.
Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

Richtingwijzers naar omgaan met
elkaar (geen oordeel over zieken en/of
slachtoffers en het voorbeeld van de
vijgenboom) en richtingwijzers naar
verkiezingen en keuzes maken (ZC
inleiding).

Aan wie hongert geeft Hij spijze,
aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
linden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft de gebukte moed,
en heeft lief wie zijn wil doet.

Al deze richtingwijzers geven aan
hoe geweldig God’s liefde, barmhartigheid en levenswens voor de
zondige mens is.

Wees en weduwe en ontheemde
doet Hij wonen op zijn erf.
Hij behoedt de weg der vreemde,
maar leidt bozen in ‘t verderf.
Eeuwig Koning is de HEER!
Sion, zing uw God ter eer!

Je mag dan toch verwachten dat die
mens, elk mens , die richtingwijzers
kiest en de juiste richting aanhoudt.
Het tegendeel is waar. Dat bewijzen de
gebeurtenissen van de afgelopen
maand ook:

de vliegtuigramp (menselijke
fout/technische tekortkoming) in
Ethiopië sleurde 157 mensen de
dood in,

de aanslag in Nieuw-Zeeland, die
50 mensenlevens eiste

de aanslag in Utrecht, die 3 mensenlevens eiste.
Om nog maar te zwijgen over al die
kleinere misdaden en tekortkomingen
die ons dagelijks opschrikken.
Wat is er toch mis met de mens? Dit:
ieder doet wat goed is in eigen ogen!

In Utrecht brachten honderden moslims een eerbetoon aan de tramslachtoffers! Een oudere moslima gaf de
reden van haat medeleven: ’Wij vormen
samen de Nederlandse bevolking. Wij
zijn één met de slachtoffers en nabestaanden.’
Niemand van de troostende mensen
heeft zich als christen bekend gemaakt.
Integendeel: zij zijn gewoon mensen en
medemensen, zoals wij.
Hun daden staan echter als richtingwijzers voor ons als gelovigen, die deze
maand Pasen vieren. Het is dezelfde
richtingwijzer als Psalm 146 geeft.
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Mijn Paasgebed is dat wij, gelovigen in Jezus Christus, door het
geopende graf altijd het kruis zullen blijven zien, waarop onze
natuurlijke mens is gekruisigd.
Daardoor zullen onze daden de
kracht van de opstanding van de
Heer Jezus Christus Messias
weerspiegelen.
Marianne Loggers

Oase berichten
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Verjaardagen april
5
6
7
12
15
19
26

Mary van den Bosch
Corien Dekker
Barbera Westerhoff
Inge Hoogenraad
Daniel van Hemert
Hans Cramer
Rina van der Laan

Verhuizing
Per 13 maart is ons nieuwe adres:
Brugweg 39, 2741 KT Waddinxveen
Groetjes,
Niels, Nathalie, Myrthe en Thirza Scheld

Lezing over ‘overbehandelen’
Uitnodiging 25 april 2019
Van harte welkom op de themalezing “Overbehandelen”door Dr. P. Lieverse .
Moet alles wat kan? Dat zal niemand vinden. Maar waar ligt dan de grens?
En hoe kom je tot een besluit over bijvoorbeeld wel of niet reanimeren als je ouder
wordt of over een grote operatie? Staat zoiets afwijzen niet haaks op eerbied voor het
door God gegeven leven? Op deze vragen gaat Paul Lieverse in. Door zijn jarenlange
ervaring, als anesthesist en pijnarts in een ziekenhuis voor kankerpatiënten, zal hij
ook hieruit voorbeelden geven.
Speciaal voor de niet-leden bieden we de gelegenheid om na de algemene ledenvergadering (die om 19:30 aanvangt) aan te sluiten bij de themalezing.
Neem dus gerust vrienden en bekenden mee naar de lezing!
Datum: 25 april
Locatie: De Kapel van de Amandelhof, Arnhemse Bovenweg 2, Zeist
Aanvang lezing: 20:15 uur (inloop en koffie vanaf 20:00 uur)
Van harte welkom!
Bestuur Nederlandse Patiënten Vereniging Zeist
Leendert Seekles, Tim Bunt, Marja Meijer en Martine Mol

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’

