Agenda samenkomsten in juli en augustus

Juli-augustus 2019

Zondag 7 juli 10.00 uur
Dienst met viering Avondmaal
Spreker: John Karsten

Zondag 4 augustus 10.00 uur
Dienst met viering Avondmaal
Spreker: John Karsten

Zondag 14 juli 10.00 uur
Spreker: Marianne Loggers

Zondag 11 augustus 10.00 uur
Spreker: Ralf Karsten

Zondag 21 juli 10.00 uur
Spreker: Paul van der Laan

Zondag 18 augustus 10.00 uur
Spreker: Arno van Oeveren

Zondag 28 juli 10.00 uur
Spreker: Hans Cramer

Zondag 25 augustus 10.00 uur
Spreker: Marianne Loggers
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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
Elke zondag 10:00 uur
Gebouw Zeister Mannenkoor
Torenlaan 38 te Zeist
Bankrekeningnummer
NL33INGB0003880202 t.n.v.
(penn.mr.) Evangeliegemeente De
Oase Zeist; giften, ook voor zending,
zijn belastingaftrekbaar.
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.

Het pinksterfeest gaat door….
Pinksteren
sluit de kerkelijke kalender af, overvleugelt de
zomermaanden en luidt
dan het
nieuwe kerkelijk jaar
weer in.
Pinksteren is dus het feest met de langste looptijd, want het gaat door totdat
de Heer komt.
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Verslagje over Opwekking met tieners
Al vroeg - het was 07.45 uur - vertrokken we (Sifra, Elianne en Anneke)
naar Biddinghuizen voor de zondag van
het 49e Opwekkingsfestival.

Als de heilige Geest in de gelovige de
ruimte krijgt zal Hij eer betuigen aan
Jezus, de Zoon van God. Dat doet Hij
door de werken die Jezus Zelf in zijn
leven heeft voorgedaan.
Wil je een doorlopend Pinksterfeest ervaren, dan moet je er dus wel iets voor
doen: zonden belijden en je hart wagenwijd openstellen en aan de slag gaan.
Lees hiervoor ook het gedicht van dominee Bronswijk dat Connie Karsten ons
wil meegeven (pag.3).
MRL

Waar twee of drie in uw naam
geloof delen,
hoop koesteren,
liefde schenken,
elkaar de hand toe steken,
elkaars zwakte dragen,
elkaar levenskracht geven,
dáár bent U in hun midden
als bron van leven.

Met maar twee of drie durft U het aan
een nieuw begin te maken,
een andere weg te wijzen,
de toekomst te openen
voor het gedeelde brood,
voor het levende water,
voor de klare wijn.
Zó verandert U eenlingen
in een volk dat samengaat.

De Heer Jezus zegt hoe de Geest in de
gelovigen werken zal: ‘De Geest van de
waarheid zal jullie, wanneer hij komt,
de weg wijzen naar de volle waarheid.
Hij zal niet namens zichzelf spreken,
maar hij zal zeggen wat hij hoort en
jullie bekendmaken wat komen gaat.
14 Door jullie bekend te maken wat hij
van mij heeft, zal hij mij eren.’
(Joh.16:13-14)
De Geest van Pinksteren is niet uit zichzelf gekomen, maar gestuurd door de
Heer zelf. De Geest is de spreekbuis van
Jezus, die ook niet uit zichzelf sprak,
maar alleen zei wat Hij de Vader had
horen zeggen.

Met twee of drie op weg gaan...

Het ging voorspoedig: geen file, goed te
parkeren en de vertrouwde wandeling
over de brug, naar de samenkomsttent.
Voor de tent bij het reservekruis wachten... in het zonnetje. Heerlijk zingen
met een tent vol mensen en voor de
tent ook veel mensen.
Ruben Flach had een mooie boodschap
over de Emmaüsgangers en vooral over
Gods diepe liefde voor ons.
‘s Middags ging het feest verder bij de
sing-in. Het blijft een geweldige belevenis om met zoveel mensen, jong en oud,
te zingen. Opgewekt mochten we na
een super(lange) tienerdienst naar
huis. Weer zonder file.
Anneke Demmendal

Geef dat ik met die twee of drie
mij op weg durf te begeven,
mij van harte wil inzetten,
mij persoonlijk geroepen weet
uit honger naar recht en rede,
uit dorst naar echte vrede,
om waarheid te doen en te spreken.
Wil zo tastbaar aanwezig zijn
als bron van mijn leven.

Gebed van ds. Alfred Bronswijk
Gelezen in het maandblad van de PKN
kerk in Katwijk
Connie Karsten
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Terugblik op de zendingszondag
… bij de mensen zijn.
Dat was het pinksterthema in De Oase.
De preek staat op de volgende bladzijden, maar is ook te beluisteren via de
website.
… ga dan de hele wereld in en leer
de mensen …
Dat was de boodschap die de Heer
Jezus achterliet aan zijn volgelingen. In
wezen komt het op hetzelfde neer: omdat God, de Vader, en Jezus, de Zoon,
niet lijfelijk bij ons kunnen zijn, stuurden zij de heilige Geest met dezelfde
intentie, dezelfde uitdaging: dicht bij
de mensen zijn.

4

Michael sprak kort hun dank uit voor
ons medeleven in gaven en gebeden. 17
jaar is er gewerkt aan de Bijbel in
Kusaal, Michaels eigen taalgroep.
Daarna is er 2 jaar gewerkt aan audioopnamen van het Nieuwe Testament en
nu werkt Michael aan de audioopnamen van het Oude Testament.
Michael betrok de aanwezigen bij het
gebeuren, want zonder medeleven, zonder gaven, zonder gebeden was dit
nooit to stand gekomen. ‘Dus’, besloot
hij zijn betoog, ‘jullie zijn evengoed medewerkers!’ En zo ook dichtbij mensen.
Na een kort filmpje over het vertaal en
audiowerk, nam Mina het stokje over.
Zij lichtte de power point presentatie
over het werk in Bangladesh toe.
Haar conclusie was duidelijk: ‘Samen
werken we aan de opdracht die Jezus
ons naliet. ‘
In zowel het werk in Ghana als in Bangladesh zien we dat God via zijn volgelingen dicht bij mensen wil zijn.
Zo bracht de heilige Geest die morgen
ons heel dichtbij mensen die Hij op het
oog heeft.

Als mensen ons aanraken, zouden ze in
aanraking moeten komen met de liefde
van God. Ze mogen gaan ervaren dat via
Jezus’ volgelingen God ook dichtbij
het wil zijn.

Beide echtparen gaan weer terug naar
hun werkplek. In ons medeleven, onze
gaven en gebeden, gaan we met hen
mee. En door hen ontmoeten we de
mensen, bij wie God wil zijn.

We kennen heel wat mensen die gehoor
gegeven hebben aan Jezus’ opdracht en
hebben huis en haard hier verlaten om
elders dichtbij mensen te zijn.

Ook in dit zomermagazine ontmoeten
we mensen. Mensen die gaan, mensen
die blijven. Maar elk mens is kostbaar
in Gods ogen. Ook de mensen in onze
eigen stad, buurt, straat. En in ons eigen gezin.

Op onze zendingszondag (16 juni) hadden we Freek en Mina uit Bangladesh
en Michael en Hanneke uit Ghana in
ons midden.

God wil bij de mensen zijn
Terwijl ik bezig was met het Pinksterfeest dat op dat moment komende was,
zag ik heel duidelijk de rode draad
door de Bijbel heen: God wil bij de
mensen zijn!
We maken een reis met zevenmijlslaarzen door de Bijbel heen.
Oude Testament
Schepping… God schept mensen die op
Hem lijken, waarmee Hij wil omgaan.
(Genesis 1 en 2)
Door de zondeval lijkt er een streep
door de rekening te komen. Maar toch…
na de zondeval zoekt God de mensen
weer op: “Adam waar ben je?” (Genesis
3: 8 en 9).
We kijken een moment naar Abraham.
Uit hem en Sara bouwt God het Joodse
volk (Genesis vanaf hoofdstuk 12). Dat
volk woont in Kanaän en verhuist later
naar het land Gosen in Egypte vanwege
de hongersnood in Kanaän. Daar verblijft het volk 400 jaar. God leidt hen
uit Egypte en er volgt een spannende
tocht door de woestijn.
Naast alle voorschriften die God via
Mozes geeft, is er ook de opdracht om
een tabernakel te maken, een verplaatsbare tent van samenkomen. Exodus 25:
8: ”De Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden van hen kan wonen (dat is de
tabernakel).”
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God wil bij Zijn volk zijn en de tabernakel is daar het symbool van. Eenmaal
aangekomen in het beloofde land hebben de Israëlieten de reizende tent niet
meer nodig. Er komt een permanent
gebouw: de tempel (1 Koningen 9: 3).
God zegt tegen Salomo bij de bouw van
de tempel: “Ik heb de tempel die je gebouwd hebt tot heilige plaats gemaakt,
om er voor altijd mijn naam te laten wonen.”

Als we het O.T. verder lezen, zien we
een steeds terugkerend patroon in de
omgang van het volk met God:
ongehoorzaamheid- afval – ramp
(bijvoorbeeld vijanden of een ecologische ramp zoals in Joel), inkeer –
boete – herstel. Als voorbeeld hiervan
nemen we Joel. Een verschrikkelijke
sprinkhanenplaag teistert het volk. Het
is een tijd van verwoesting.
Maar na inkeer en boetedoening volgen
er toch weer beloften van herstel.
God zegt telkens weer, bijvoorbeeld in
Joel 2: 27 “Dan zullen jullie inzien
dat ik in Israëls midden ben, dat
alleen ik, de HEER, jullie God ben want
ik heb wonderbaarlijk met jullie gehandeld”. Dan volgt in hoofdstuk 3 de belofte van de uitstorting van de Geest,
die uiteindelijk op alle vlees zal komen.

Nieuwe Testament
Als we naar het N.T. kijken, kunnen we
weten dat het aansluit op de situatie in
het O.T.: telkens weer valt het volk terug in het oude patroon.
Tenslotte stuurt God, Jezus Zijn eigen
Zoon. We lezen in Mattheus 1: 22-23:
dit alles is gebeurd opdat in vervulling
zou gaan wat bij monde van de profeet
door de Heer is gezegd: ‘De maagd zal
zwanger zijn en een zoon baren, en men
zal hem de naam Immanuel geven, wat
in onze taal betekent God met ons’.
In de maanden die aan het Pinksterfeest vooraf zijn gegaan, hebben we nagedacht over leven, sterven, opstanding
en hemelvaart van Jezus. Voordat de
lijdensweg van Jezus begon, heeft Hij
heel belangrijke dingen tegen zijn discipelen gezegd, o.a. over de Geest. Voordat we daarnaar kijken maken we eerst
een geweldige sprong in de tijd en komen uit bij het einde van de tijd.
Het einde van de tijd
Opnieuw lezen we, ook als het gaat over
het einde van de tijd, dat God bij mensen wil zijn. In Openbaring 21: 3 lezen
we: Ik (Johannes) hoorde een luide
stem vanaf de troon, die uitriep: “Gods
woonplaats is onder de mensen, Hij
zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij
hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun
ogen wissen. Er zal geen dood meer
zijn, geen rouw, geen jammerklacht,
geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.” Hij die op de troon zat zei: “Alles
maak ik nieuw!” -Ik hoorde zeggen:
“Schrijf het op, want wat hier wordt
gezegd is betrouwbaar en waar.” In vers
22 lezen we ook dat er in die tijd geen
tempel meer zal zijn want God, de
Heer, de Almachtige, is haar
tempel, met het Lam.
Dat is zo mooi: geen muur, geen verhindering, geen bemiddeling, maar de Almachtige en het Lam zijn onmiddellijk
benaderbaar.

De tussentijd

Vierentwintiguurseconomie
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Wij leven nu in de “tussentijd”. Jezus is
naar de hemel en zal terugkomen, maar
Hij is nog niet teruggekomen. Wat moeten wij in die tussentijd zonder dat Jezus werkelijk tastbaar in ons midden is?
Jezus gebruikte, voordat Hij naar de
hemel ging, woorden die met de komst
van de Geest te maken hadden. Zoals in
Johannes 14: 23 “De Vader en Ik zullen wonen bij de persoon die Mij
liefheeft en Mijn geboden onderhoudt.” (Joh. 14: 23). In Handelingen
1 vers 8 spreekt Jezus Zijn laatste woorden voor Zijn hemelvaart: Maar wanneer de heilige Geest over jullie
komt, zullen jullie kracht ontvangen…en van Mij getuigen. In Handelingen 2 lezen we dat de Geest kwam!
Petrus zegt in zijn toespraak: die
Geest heeft Hij op ons doen neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort.
Wat kan ik ermee?
Wij kunnen ons afvragen wat kan ik
met deze boodschap?
 Laten wij oog hebben voor de rode
draad in de Bijbel: God wil bij de
mensen zijn. Telkens weer komt
die boodschap naar voren.
 Op die momenten dat we dat niet
zien en merken, mogen we geloven
vanuit de Bijbel: God is erbij en
wil erbij zijn (soms zien we de zon
niet maar hij is er altijd…zo is het
ook met God). Soms is het geloven
zonder aanschouwen. “Het geloof
legt de grondslag waarop we hopen,
het overtuigt ons van de waarheid
van wat we niet zien” (Hebr. 11: 1).
De Geest komt ons daarbij te hulp.
God is bij het wereldgebeuren en bij
ons persoonlijk, dwars door alles
heen.
 De Vader, de Zoon en de Geest werken samen en zijn niet los verkrijgbaar. Door de Zoon en de Geest laat
de Vader zien wie Hij is en wat Zijn
bedoeling is met de wereld en met
ons: bij de mensen zijn!
Connie Karsten
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Vierentwintiguurseconomie ….. wat een woord! Maar wat is dit? Als
je het woord ‘economie’ in een woordenboek opzoekt, dan staat er:
“economie is de wijze van productie, distributie en consumptie van
schaarse goederen en diensten in een samenleving”. Wat weten we
nu? Het gaat om maken, verspreiden en opmaken van zaken (b.v. goederen, maar ook onze tijd). En van dat alles is er te weinig. Tenminste, dat vinden
we. Het is schaars. Schaarse goederen, grondstoffen. Schaarse tijd. Die tijd vraagt
inzet, veel inzet van ieder die erbij betrokken is. Dat kan niet in een paar uur per dag.
Tenminste: niet als je er zoveel mogelijk uit wilt halen. Daar heb je alle beschikbare
tijd voor nodig. Van ieder die erbij betrokken is. VIERENTWINTIG UUR PER DAG!
Productie, zeg maar: welvaart, gaat vóór alles!
Klopt dat met de ideeën van de God van de Bijbel? Wil Hij werkelijk dat Zijn kinderen alleen maar werken?
De Bijbel zegt in het 4e hoofdstuk van de Hebreeënbrief: “Er wacht het volk van
God dus nog steeds een sabbatsrust.” (Hebreeën 4:9 NBV). Een heel oud
bijbels principe. Al vanaf de schepping. Daar staat al: “Op de zevende dag had
God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had.” (Genesis 2:2 NBV).
Was God moe? Of stelde Hij een ‘ritme’ in om te voorkomen dat Zijn schepping over
haar eigen grenzen en mogelijkheden heen zou gaan? Ik denk het laatste.
Later stelde God de Heer ook voor Zijn volk, Israël de sabbat in, de zevende dag
waarop ieder mocht rusten van zijn of haar inspanningen en tijd had om de gemeenschap met Hem te zoeken.
Een regelmatig terugkomende dag – of ook langere periode – heeft ieder mens nodig. Om gewoon de vermoeidheid, de stress, kwijt te raken. Om tot jezelf te komen.
Alles weer op een rijtje te krijgen.
En een christen? Een (wekelijkse) rustdag die nog verder gaat: de mogelijkheid om
andere christenen te ontmoeten. In de gemeente te zijn. Rust bij de Heer te vinden.
Jezus Christus zegt tegen zijn discipelen: “Hij zei tegen hen: ‘Ga nu mee naar
een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.’” (Markus 6:31a NBV).
En wat dacht u van degenen die op het zendingsveld in de dienst van de Heer staan?
Dag na dag bezig zijn. Vaak geen rust krijgen? Zelfs vaak geen tijd krijgen om alleen
te zijn (kijk eens in de tweede helft van Markus 6:31).
Dan is het goed dat zij de kans krijgen om regelmatig, bij voorbeeld eens per jaar,
terug te zijn in het land vanwaar ze uitgezonden zijn. Nederland bij voorbeeld.
Fijn dat ze in ons midden wilden zijn. Om van hun werk te vertellen. Om ons met
hen te laten genieten van Gods Woord. Fijn, dat ze ook de kans krijgen om uit te rusten!
Hans Cramer,
voorzitter Zendingscommissie

Freek en Mina
Beste broeders en zuster,
Water is belangrijk. Dat ontdek je pas als
het er niet of niet voldoende is. Het is
hier bijzonder warm waardoor mensen
meer water gebruiken dan er aangeboden
wordt. Grote delen van de stad hebben
geen stromend water meer. Mensen gaan
met emmers naar een grote tankwagen
die regelmatig langs komt.
Op een morgen ontdekten wij dat er
kraan kwam bij ons thuis. Er was geen
toevoer geen water uit de meer van het
waterleidingbedrijf van de stad. Onze
huisbaas die boven ons woont, belde en
niet lang daarna kwam er een grote tankwagen voorrijden die water kwam brengen. De flat waarin wij wonen heeft een
grote ondergrondse watertank. Vanuit
die tank wordt het water naar een tank op
het dak gepompt. Toen de ondergrondse
tank bijna leeg was bleef men doorpompen waardoor er veel vuil in de leidingen
kwam. Het water dat we uit de kraan kregen was zwart.
Het water dat met die
tankwagen werd aangevoerd bleek ook
niet echt schoon te
zijn. Wat gebeurt er
dan met je als je wilt
wassen?
Er stonden verontrustende berichten in
de krant over melk en melkproducten.
Men heeft ontdekt dat er veel giftige stoffen in de voeding zit die aan koeien wordt
gegeven. Er zitten resten van bestrijdingsmiddelen en kunstmest in. Ook
worden de koeien preventief behandeld
met antibiotica die terug worden gevonden in de melk.
Wij drinken eigenlijk geen melk maar
eten wel yoghurt. Dat doen, of deden, we
iedere morgen tijdens het ontbijt. Daar
zijn we maar mee gestopt.
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Dit is echter niet alles. Wij eten ook bananen voor ontbijt (met de yoghurt).
Het is nu bekend dat die bananen (en
waarschijnlijk ook andere vruchten)
behandeld worden met formaline en
andere stoffen die ervoor zorgen dat de
vruchten niet zo snel bederven. Maar
die stoffen zijn kanker verwekkend.
Kunnen we nog wel veilig eten?
We vertrouwen op God. Er staat in
Markus 16:18 “en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen
beslist niet schaden”. BESLIST:
daar vertrouwen wij op.
De ‘vastenmaand’ is hier afgelopen.
Daarna was er bijna een week vakantie.
Het is dan heel rustig in de stad, omdat
veel mensen naar familie in de dorpen
gaan. Rustiger betekent niet veiliger. Er
rijden minder auto’s, maar de auto’s die
er nog zijn rijden veel te hard. Gevaarlijk dus.
Ieder jaar gaan in de vastentijd de prijzen van etenswaar omhoog. Voor veel
mensen is dit een moeilijke tijd, omdat
ze geen geld genoeg hebben om basisvoedsel te kopen.
Hier zijn weer wat gebedspunten:
 Voor Mina die zich niet zo goed voelt
 Voor bescherming van de kerken
 Voor meer Bijbelschool studenten
 Voor een opwekking onder de kinderen in de projecten
Veel dank voor jullie gebeden en gaven.
Lieve groet,
Freek en Mina

Smeltkroes van Nepal
Moesson
Het is elk jaar weer een belangrijk moment in Nepal, het moment dat de moesson echt begint. Dat is de tijd dat veel
mensen het erg druk hebben met het
beplanten van de rijstvelden. Er wordt
daarom sinds enige jaren precies bijgehouden wanneer de moesson echt begint. Dit jaar was dat 10 dagen later dan
‘normaal’. Het werk op de velden is weer
begonnen!
Waar het bij ons in de zomer meestal
aangenaam weer is, gaat Nepal een periode van meer dan 3 maanden tegemoet
met hoge temperaturen en nu en dan
heel veel regen, dan kan je zo maar gepasseerd worden door een motorrijder
zoals op bijgaande foto!
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Intimidatie
Zaterdag 15 juni j.l. vond een heel vervelend incident plaats. Een lepraziekenhuis
in Nepal kreeg bezoek van een groep van
20 hindoe-extremisten.
Zaterdag is in Nepal wat de zondag is bij
ons, dus was er alleen verplegend personeel aanwezig. De groep extremisten
intimideerde de staf en de patiënten.
Daarbij werd er met fysiek geweld gedreigd en beschuldigingen geuit naar de
staf met betrekking tot evangelisatie en
het lezen van christelijke lectuur.
Elke aanwezige patiënt en staflid werd
individueel op een agressieve en intimiderende manier ondervraagd. Daarna
werd alle christelijke lectuur die ze vonden verbrand.
Bij het verlaten van het ziekenhuis zeiden de extremisten: We komen terug en
we houden jullie in de gaten. Het waren
leden van een een splintergroepering.
Van de Shiv Sena groep.
Voor de aanwezige staf en de patiënten
was dit een zeer traumatische ervaring,
graag jullie voor hen.
Politiek

De regentijd in Nepal duurt van juni tot
en met september. De
zuidoost moesson zorgt
in deze periode voor
hevige stortregens.
Je moet in Nepal van
eind mei tot eind september dan ook rekening houden met spekgladde paden waarlangs
bloedzuigers in het gelid
staan.

In heel Nepal heerste na de laatste verkiezingen groot optimisme. Want na het
samenstellen van de regering - die kan
steunen op een bijna 2/3 meerderheid in
het parlement - dacht iedereen dat eindelijk de vele protesten en stakingen ook
zouden af nemen. Dit optimisme werd
door bijna alle politieke partijen gedeeld,
alleen de Nepali Congress Party deelde
dat optimisme niet.
We zijn nu anderhalf jaar verder en moeten constateren dat de protestactiviteiten
weer toenemen. Tegen bijna elke beslissing van de regering wordt geprotesteerd. Media, politieke partijen, groepen

in de samenleving enz. beginnen zich te
roeren.
Waar komt deze recente onvrede vandaan?
Experts zien verschillende factoren.
Zo is de algemene mening dat de regering niet doet wat men vooraf van hen
verwachtte, is er ook sprake van arrogantie naar de kiezer, worden mensen
en organisaties niet betrokken bij de
beslissingen die genomen worden en is
er praktisch geen sprake van een dialoog tussen de overheid en de samenleving.
Nepal is de afgelopen jaren door veel
ups en downs gegaan, uiteindelijk is er
een nieuwe grondwet gekomen.
De verwachtingen waren hooggespannen na de laatste verkiezingen. Er
heerst algemeen het gevoel dat deze
regering bij lange na niet doet wat verwacht was.
Er is ook gebrek aan communicatie c.q.
dialoog met de samenleving. De mensen vinden dat het parlement zich weinig aantrekt van wat er leeft onder de
mensen.

De heersende politieke partij Nepal 10
Communist Party (NCP) had zich
aanvankelijk als hoofddoel gesteld de
vestiging van een communistische staat
met een hoofdletter C.
Later zijn ze meer liberale politieke
doelen gaan aanhangen, maar nu lijken
ze weer meer te gaan voor communisme met een hoofdletter C.
De wens van het communistisch leiderschap om terug te gaan naar hun oude
grondbeginselen en deze te implementeren leiden tot veel onrust en argwaan.
Mede daardoor deze nieuwe uitingen
van protest.
Jan Smit
Meer info op www.h4n.nl
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Lieve broeders en zusters,
Begin september gaan we opnieuw op
zendingsreis o.a. met hulpgoederen voor
de arme bevolking in Roemenië. God
bracht ons jaren geleden op deze weg en
we zijn dankbaar voor alle hulpgoederen
die we tot nu toe, met de hulp van vele
trouwe sponsors, hebben kunnen brengen.
In Roemenië leven ongeveer twee miljoen geregistreerde Roma's, maar in de
praktijk zijn dat er veel meer. Hun
huidskleur is donkerder en ze zijn kleiner van gestalte, waarschijnlijk door de
slechte leefomstandigheden. Doordat ze
‘anders’ zijn dan de meerderheid, hebben ze vaak te maken met discriminatie.

Bevolking van Nepal
Inwoners 2019 ruim 30 miljoen
Levensverwachting 66,1 jaar
(pensioenleeftijd in Nederland
67 jaar!)
Bevolkingsgroepen: de Chhetri (17%),
de Brahmanen (12%), de Magar
(7%), de Tharu (7%), de Tamang
(6%) en de Newah (5%). In het
noorden de Sherpa’s
Religie: 81% hindoeïsme, 9% bhoeddisme, 4,4% islam, 3,1%kirant
en 1,4% christendom
Taal: Nepalees wordt door 44,6% van
de bevolking gesproken. Er zijn
nog honderden andere lokale talen. Dit maakt de communicatie
er niet gemakkelijker op.

Er leven in Roemenië ook nog andere
arme mensen in krottenwijken, zonder
behoorlijk sanitair, soms zonder stromend water, tussen het ongedierte, de
rommel en de stank. Of in de zogenaamde sociale woningbouw, dat zijn betonblokken met grote gezinnen in één kleine kamer en sanitair voor 5 of 10 gezinnen gezamenlijk.

Ratten hebben vrij spel en vreten zelfs
aan baby’s. We brengen die mensen o.a.
kleding en een voedselpakket, we bidden voor ze, bemoedigen ze Gods
Woord en kijken of we vooral de kinderen nog verder kunnen helpen. En
mensen veranderen door de kracht van
Gods liefde, ze komen letterlijk uit het
vuil te voorschijn wanneer ze Jezus leren kennen. We hebben het gezien en
beleven het op elke reis weer.
Al ruim 29 jaar doen we als stichting
wat we kunnen om te helpen. We ervaren het als een opdracht die God ons
heeft gegeven.
 Regelmatig springen we bij uit ons
noodfonds. We proberen te doen
wat we kunnen, omdat we bewogen
zijn met deze mensen en natuurlijk
ook omdat velen van hen onze broeders en zusters in Christus zijn.
 Daarnaast ondersteunen we ook nog
enkele Roemeense evangelisten, met
een maandelijkse gift. Omdat we
graag willen dat ze kunnen door
gaan met hun werk.
 We dragen voor een belangrijk deel
bij aan de zorg van kinderen in het
sociaal centrum in Oradea. Al vele
jaren sturen we maandelijks geld
voor o.a. een dagelijkse maaltijd
voor de kinderen, de schoolkosten
en eventueel de nodige medische
kosten.
Ons verlangen is om hiermee door te
mogen gaan in de dienst van God, zolang als God ons daartoe de deur blijft
openen. Meer info www.hulpoosteuropa.nl
Henk en Diny Herbold

OASE verjaardagen juli-augustus
01 juli
17 juli
30 juli

Jaap Bakker
Ruud Super
Charissa Meeuwenoord

03 aug
03 aug
08 aug

Ellen van Amstel
Esther Goudsblom
Airen Klingenberg

12 aug
16 aug
18 aug
26 aug
26 aug
26 aug
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Marcelle Vos
Gerda van Groningen
Joas van Hemert
Pop Cramer
Hans Demmendal
Myrthe Scheld

Zondagsschool en Vaderdag
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De leiding heeft zich met de kinderen weer van
een heel goede kant laten zien.
Een paar zondagen waren ze, na de zondagschoolles, bezig om iets voor Vaderdag te maken. Dat is ze meer dan goed gelukt.
Op Vaderdag, dat was tevens de zendingszondag en waren er meer mannen aanwezig, deelden ze de presentjes uit.
Goed werk!!!

Ze verdienen een
bloemetje
of
een kaartje!!!

Tieners en de Bijbel
Anneke stuurde een foto van de moderne uitwerking van het Bijbelverhaal Jona.
Niets mis mee, toch?!!!

Oase berichten
Elianne is geslaagd!!!

Ongelukje Louise
Dinsdagmorgen 11 juni is Louise uit
bed gevallen en heeft zich daarbij flink
bezeerd. Ze was op veel plekken bont en
blauw, had een wond en een grote buil
boven haar oog. Na onderzoek in het
ziekenhuis, kreeg ze een spalkje om
haar middelvinger.
Bij controle op donderdag 20 juni vertelde de arts was er mis was met de vin
ger. Die was achterover geklapt waarbij
de hoofdspier beide vingerkootjes losgelaten had. De arts liet de foto’s zien.
Louise heeft nu om de middel– en ringvinder twee klittenbandjes. Zo kan ze de
vinger gaan buigen. De fysiotherapeute
van Philadelphia zal de verdere therapie
gaan verzorgen.
Intussen is haar gezicht ook al weer
goed bijgetrokken en is ze alweer in de
dienst geweest.

Misschien moeten we hun voorbeeld volgen en zo’n verwerking ook instellen nadat
we een preek hebben aangehoord? Er zouden heel wat interessante gesprekken en
kunstwerken vastgelegd kunnen worden. Dat zouden kleurrijke en leerzame koffietafels worden!

Vreemde vogels in het ziekenhuis
Het enorme complex van het universiteitsziekenhuis is op kilometers afstand te
zien. Maar ik ben blij dat mijn auto uitgerust is met een hypermodern navigatiesysteem. Feilloos loodst het me door het
verkeer naar een parkeerplaats van de VU.
Ik hoef geen parkeerkaart te trekken. Ook
levert het systeem via een appje zelfstandig via de parkeerzuil een tiental meters
verderop. In de hal van de VU staat een
soort golfkarretje klaar om me naar mijn
bestemming te brengen. Wat zou het handig zijn als alle specialistische afdelingen
met een gezellig en toepasselijk bord aangegeven worden.
Het is moeilijk om tussen al die medische
termen mijn bestemming te vinden.
Wie weet het verschil tussen orthoptist,
orthopedist, ordonthologist, enz.? Om nog
maar te zwijgen over afkorting als DB, IC,
KNO, NENA...
Graag doe ik een voorstel voor herkenbare
richtingwijzers. Leuk ook om je eigen
angst of die bij kinderen om te buigen
naar kennis!
Voor houten of metalen protheses staat de
Specht aangegeven. Logisch, want een specht
hamert er wat op los.
De Ooievaar kleppert er
wat op los, dus deze wijst
naar hartchirurgie. En
hart– en vaatziekten.
Het bord met een Pauw
duidt op de behandeling
van hoofdhuidziektes,
zoals alopecia. Als ik
ooit een pruik nodig heb,
weet ik waar ik moet zijn!
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Ik vind de aanduiding voor mannen met
kale hoofden wat cynisch: Kale Gier!
Maar is er mogelijkheid tot haarimplantatie.
De Slobeend wijst naar
orthodontie, de afdeling
voor gebitsregulatie, protheses, enz.
En nu ik toch met het
hoofd bezig ben, zet ik ook
de Velduil neer , die de
richting naar oogheelkunde aangeeft. Op deze
afdeling zit ook de
orthoptist.
De onderafdeling voor
behandeling van grauwe staar zou een
Grauwe kiekendief tonen, maar dat
lijkt me toch wat ongepast.
En wat te denken van een
Kwartelaanduiding naar
de KNO-arts die gehoorproblemen kan vaststellen.
Voor heupprotheses staat de Grote
trap en voor handprotheses de
Secretarisvogel.
Vrouwen zullen al snel de richting van
de Oeverzwaluw volgen. Die staat
voor correcties van wallen-onder-deogen, rimpels en lelijke vlekken weg
werken.
Hoe leuk ook bedacht… het blijven aanduidingen voor een schijnbaar maakbare wereld van gezondheid.
Lees maar verder hoe die maakbare wereld wordt aangeboden.

In de wachtruimte hoef ik alleen maar
mijn gezicht te tonen aan de patiëntenmachine. Na enkele luttele seconden
spuugt het apparaat mijn oproepnummer met bijbehorend stoelnummer in de
wachtruimte uit.
Naast mijn stoel komt een machine in
beweging. Op het scherm verschijnt een
keuzemenu van koffie, thee en frisdrank.
Geen knoppen. Ik hoef alleen mijn keuze
alleen maar kenbaar maken aan het
scherm. Elke keuze is tevens voorzien
van een toepasselijke versiering. Ik aarzel even, maar het apparaat is geduldig.

zwerm vogels van allerlei pluimage
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trekken zich niets aan van oproepmachines of genummerde stoelen. Ze
strijken neer waar ze willen en trekken
een oerwoudkakofonie aan piepen,
kwetteren, schetteren en fluiten open.
Zou dat door mijn nieuwe verwijsborden
komen?
Mijn lichaam reageert op de onrust en
wil hier weg. Maar ik schud het van me
af en ik spreek mezelf toe: ‘Je bent bijna
bij je doel. Je hebt de maakbare toekomst binnen handbereik. Nu niet aarzelen!’

Terwijl ik op de koffie met bijlage wacht
laat ik mijn blik over de wachtruimte
gaan. In de uiterst drukke wachtruimte
is het een gekrakeel
van jewelste. De koffiemachine kraakt
even en spreekt me
op vriendelijke manier toe: Uw koffie is
klaar. Wat een service!

In mijn hoofd gonst een uitspraak:
maakbare toekomst…. maakbare toekomst… maakbare toekomst.
Fijn dat de ongemakken in ons lichaam
soms verholpen kunnen worden. Maar
een maakbare toekomst???

Ik zet mijn tas naast de stoel, die bij de
minste aanraking een dienblad uit de
leuning tevoorschijn tovert. Bijna gelukzalig laat ik me in de stoel zakken.
Ja, ik ben in het VU, maar met deze introductie zie niet op tegen het gesprek
over de geplande operaties. Vanaf de
parkeerplaats tot deze stoel is mijn wereld vol lichamelijk ongemak zó maakbaar geworden.

Ik denk ineens aan de Bijbellezingen en
preken van de voorbije maanden. Daarin
klonken toch meer hoopvolle uitspraken
dan ik nu in mijn hoofd heb.
Hoop op een nieuw lichaam dat de eeuwigheid kan doorstaan en niet veroudert. Hoop op de realiteit die Jezus’
woorden aangeven:
Zie, Ik ben met je al de dagen tot aan de
voleinding der wereld.
En: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.

Alles is volledig automatische voorgeprogrammeerd. Daardoor verspil ik geen
greintje energie. Dus wat de aanstaande
ingrepen in en aan mijn lichaam betreft
ben ik al helemaal gerustgesteld. Mijn
lijf zal worden aangepast aan mijn wensen voor de toekomst: ‘Alles sal reg
kom!’
Het enige mankement aan mijn maakbare toekomst is de stroom mensen die
neerstrijkt in de wachtruimte. Als een

Het maakbare is toch slechts voor een
moment. Een week, een maand, een jaar
of iets meer jaren! In elk geval niet langer dan mijn mensenleven zal duren.

Daarvoor heb ik geen borden met vogeleigenschappen nodig. Geloven in de
hoopvolle woorden van Jezus wordt in
mij tot leven gewekt en levend gehouden
door de Heilige Geest (symbool voor
vrede, reinheid en zachtmoedigheid).
Hij is het bewijs dat God altijd bij mij wil
zijn en zijn plannen volvoert!
En diezelfde Geest doet leven: hier een
nu, en in eeuwigheid!
MRL

Wetenswaardigheid uit de schepping
Oei, ik gloei!
Op de laatste gebedsavond kwam het
gesprek op onaangename lente– en zomervisites. Schoolpleinen liggen braak.
Nauwelijks iemand in z’n tuin, parken
en lanen worden gemeden.
Huisartsen krijgen meer patiënten te
zien, Apothekers hebben het druk vanwege klangen die een middeltje willen
tegen de jeuk of uitslag van de… brandharen die de eikenprocessierups heeft
afgestoten.
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De rups heeft voor mens en dier (vooral
honden) wel 700.000 gevaarlijke brandharen. De soort wordt daarom
als plaaginsect beschouwd.
De intensiteit van de nesten, meestal
groter dan een flinke mannenhand, dat
ze een overrompelende arbeidsdruk bij
bestrijdingspersoneel leggen.
De processierups zit vooral in gesponnen nesten aan de zonnige zuidkant
van de eikenstammen in lanen en parken. De nesten bestaan uit een dicht
spinsel met vervellingshuidjes, brandharen en uitwerpselen.
Hulpmiddelen
Voorkom brandplekken door bedekkende kleding te dragen en mijdt nesten. Blus de ‘brandharenplekken op je
huid) met koud water. Doe er verkoelende crème op. Krab niet, want daardoor worden de brandharen verspreid.
Jeukplekken kunnen ook behandeld
worden met plakband, waarmee je de
haartjes wegtrekt. Last van branden
ogen? Zoek hulp bij de dokter, die zalf
kan voorschrijven.

Wat weten we van die rups?
De eikenprocessierups is de rups van de
eikenprocessievlinder of eikenprocessierupsvlinder, een nachtvlinder uit de
familie tandvlinders, onderfamilie processievlinders. De soort komt oorspronkelijk uit Zuid-Europa en werd sinds
eind twintigste eeuw steeds algemener
in België en Nederland. Ten opzichte
van 2018 is dit jaar het aantal
‘besmette’ bomen verdrievoudigd.

Het is vervelende visite, maar bedenk
dat de rups half juli een vlinder wordt,
die niet meer ‘ bijt’!

