Agenda diensten en samenkomsten in september

september 2019
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Zondag 15 september 10.00 uur
Spreker: Marianne Loggers

Zondag 1 september 10.00 uur
Dienst met viering Avondmaal
Spreker: John Karsten

Zondag 22 september 10.00 uur
Spreker: Hans Cramer

Zondag 8 september 10.00 uur
Startzondag jaarthema 2019-2020
Leven door Jezus
Spreker: Bert Bosveld

Dinsdag 24 september
Gebedsuur bij familie Bakker
Zondag 29 september 10.00 uur
Spreker: Connie Karsten

De huiskring bij Connie Karsten
en de leeskring bij Gerrit Poolen
beginnen pas in oktober.

Colofon
Evangeliegemeente De Oase Zeist
Oprichtingsdatum: 4 oktober 1985
Rechtsvorm: kerkgenootschap
Ingeschreven in KvK dd 29 juni 2015
KvK nummer 63615541,
RSIN 818564970

Er was eens een korrel graan
gezaaid in de grond
Geboren om dood te gaan
geen mens die het vond
Maar heel langzaam brak het open
en er kwam nieuw leven aan
En het heeft zichzelf verloren:
zie je het koren op de akker staan

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.

Jaarthema 2019-2020: leven door JEZUS
Ik kan me niet herinneren wanneer we
voor het eerst een jaarthema hebben
ingevoerd. Een thema dat niet alleen in
het magazine beschreven werd, maar
ook kenbaar werd gemaakt door een
kanseldoek en in preken gestalte kreeg.
Het zou een onderwerp voor een quiz
kunnen zijn:
2015-2016 met GOD voor mensen
Dit was en is nog steeds het motto
van ons mission statement
2016-2017 de vrucht van de Geest
John schreef een studie die nog
steeds op de website te vinden is
2017-2018 wonen bij GOD
Veel liederen en preken hadden
een directe link met dit thema
2018-2019 leven met de VADER
Voor het startmagazine vroegen we
veel leden en vrienden om een uitspraak over het thema.
En aan het begin van het nieuwe kerkelijke seizoen hebben we gekozen
2019-2020 leven door JEZUS
Voor dit startmagazine schreven
Connie & John Karsten en Marianne
Loggers (in deze volgorde) elk een
artikel over dit nieuwe jaarthema,
Elke schrijver heeft zijn artikel een eigen titel gegeven, maar het geheel van
de artikelen omvat de hele Bijbel, van
de schepping tot de nieuwe schepping,
dat alleen maar tot stand kon en kan
komen in leven door Jezus.

1. leven vanuit de schepping (naar

Gods beeld)
2. leven vanuit de Wet en de Profeten
(vervuld in Jezus, maar niet opgeheven)
3. leven vanuit de opstanding (alles is
nieuw en zal vernieuwd worden tot alles
volbracht is)
MRL
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Een lied dat het leven door Jezus mooi
weergeeft, is Opwekking 580
Jezus, Hij kwam om ons
leven te geven,
daarom verliet Hij zijn vaderlijk huis.
Hij gaf aan mij het eeuwige leven
door te sterven aan het kruis.
Ik zie nu zijn tranen en
zie nu zijn wonden.
Ik zie nu het bloed dat Hij gaf voor mij.
Dat bloed wast mij schoon
en bevrijdt van zonde.
Prijs de Heer; nu ben ik vrij!

Leven vanuit de schepping
Als we nadenken over “leven door Jezus” is het goed om terug te gaan naar
het begin van de schepping zoals dat in
de Bijbel in Genesis 1 en 2 beschreven
wordt. God schiep mensen naar Zijn
beeld, d.w.z. dat God en de mens een
heel aantal eigenschappen gemeenschappelijk hebben en dat de mens in
zijn ongeschonden staat met zijn werken grotendeels dezelfde dingen kon
doen die God deed.

Ik ben zo dankbaar, Heer
voor wat U heeft gedaan.
En heel mijn hart aanbidt
uw heilige Naam.
En Heer, ik houd van U,
want U hield eerst van mij.
Uw liefde tilt mij op
en maakt mij vrij.
Jesaja 53: 5, 1 Johannes 4: 19
Tekst & muziek: Eric Lagerstrom

Als we kijken naar de beschadigingen
dan realiseren we ons dat mensen en
ook wij christenen niet kunnen voldoen
aan die dingen waarvoor de mens bedoeld was. Alle mooie brokstukken zijn
niet voldoende om de kern van het probleem (de verwijdering tussen God en
mens) aan te pakken. Door die verwijdering is het zicht op God, op onszelf,
op de medemens en de natuur (groten)
deels verloren.
God bedacht een definitieve oplossing:
Hij kwam zelf naar de aarde in Jezus,
Zijn Zoon. Hij kwam om het mensbeeld
te herstellen naar het plan dat Hij met
de mensen had. Paulus zegt dat heel
mooi in Colossenzen 3: 9-11: “je hebt de
oude mens en zijn leefwijze afgelegd en
je hebt de nieuwe mens aangetrokken
die steeds vernieuwd wordt naar het
beeld van zijn Schepper”.

Uit liefde droeg Jezus
de straf van mijn zonden.
Hij droeg die straf
zelfs tot diep in de dood.
Nu houdt de dood
mij niet langer gebonden,
ook al was mijn zonde groot.
Want Hij is niet lang
in het graf gebleven.
De dood kon onmogelijk
Gods liefde verslaan.
Nu troont Hij als Koning
en Heer van het leven.
Heel de schepping roept zijn naam.
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Door de zonde is het beeld van God beschadigd. De gevolgen daarvan zien we
overal om ons heen en soms ook in ons
eigen leven. Maar toch zijn er in het beschadigde beeld brokstukken van Gods
goedheid zichtbaar.
Dat betekent dat een ongelovig mens,
geschapen naar Gods beeld, een prachtig muziekstuk kan componeren of een
mooi schilderij kan maken of een goed
boek kan schrijven. Goedheid en
schoonheid komen van God. Ook de
mens die God daarin niet erkent, kan
mooie dingen maken. Dat betekent ook
dat mensen die andere religies aanhangen, dingen kunnen zeggen die waar en
goed zijn. Want alle waarheid is van
God, door wie ook gebruikt! In onze
complimenten naar artiesten, kunstenaars, e.d. eren wij God die de mens in
staat stelde om dat mooie kunstwerk te
maken.

Met het aannemen van Christus en door
de doop kan die oude mens, die er nog
wel is, steeds weer overkleed worden
met de nieuwe mens die met regelmaat
vernieuwd wordt. In dat vernieuwingsproces gaat hij steeds meer op zijn
Schepper lijken. Dan vallen ook als wij
anderen benaderen alle verschillen weg
tussen mensen. Paulus noemt de categorieën van zijn tijd: Grieken, Joden,
besnedenen, onbesnedenen, barbaren,
Scythen, slaven of vrijen.
Naar onze tijd vertaald zouden we kunnen denken aan mensen van een andere
huidskleur, een andere godsdienst en
een andere geaardheid. Als wij naar al
deze mensen kijken vanuit de nieuwe
mens, kan ons hart gevuld worden met
liefde omdat het niet gaat over wat ik
van ze denk, maar omdat ik weet dat
Christus hen ook lief heeft. Hij wil alles
in allen zijn maar doet dat niet buiten
ons om.
CK
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Leven door Jezus in relatie tot de Wet en de Profeten
Jezus, de wet en de profeten
De uitdrukking “de wet en de profeten” verwees in Jezus’ tijd naar delen
van de Hebreeuwse Bijbel, “ons” Oude
testament.
“Wet” verwees naar de eerste vijf boeken van de Bijbel,

“Profeten” verwees naar zowel de Bijbelboeken Jozua tot en met 2 Koningen, alsook de boeken Jesaja tot en
met Maleachi.

gedeelten van de profeten gelezen.
Jezus zal dus grote gedeelten van de
Bijbel in zijn geheugen hebben gehad.
Hoe zag Jezus de Wet en de
Profeten?
Jezus zegt in Matt.5:17-18: ‘Denk niet
dat ik gekomen ben om de Wet of de
Profeten af te schaffen. Ik ben niet
gekomen om ze af te schaffen, maar
om ze tot vervulling te brengen. Ik
verzeker jullie: zolang de hemel en de
aarde bestaan, blijft elke jota, elke
tittel in de wet van kracht, totdat alles
gebeurd zal zijn.’
Jezus zal de Wet en de Profeten vervullen. Dat doet Hij als volgt. Wat de
wet vraagt, maar wij niet kunnen volbrengen, zal Jezus volbrengen. Hij
leefde volmaakt naar Gods wil. Daardoor is Hij ook degene waarvan vele
profetieën spreken. Hij is de beloofde
Messias, de Verlosser. Hij is het Paaslam dat voor ons stierf aan het kruis.
Wij kunnen door in Hem te geloven en
dat met de mond te belijden, behouden worden.
Er is een tweede wijze waarop Jezus
de Wet en Profeten tot vervulling
brengt. Jezus laat zien hoe wij als Zijn
volgelingen kunnen leven. Niet als
wettische mensen die een regel volgen
omdat het een regel is, maar als verloste mensen die weten waar het op
aan komt. Vanuit liefde gerechtigheid
nastreven. De Bergrede laat zien hoe
wij in deze wereld kunnen leven.
JLK

De eerste vijf boeken van de Bijbel
werden helemaal voorgelezen in de
synagogediensten. Daarbij werden ook

Leven vanuit de opstanding
Wat is eigenlijk ‘opstanding’?
Het gaat om de opstanding van een persoon uit de dood. Christenen spreken
altijd van dé opstanding, waarmee
we verwijzen naar de opstanding van
Jezus uit het graf, waar Hij nooit meer
naar terugkeerde.
Waarom stond Jezus op uit het
graf? Dat was het bewijs dat God, de
Vader, door Jezus voorgoed had afgerekend met de zonde van de mens die
scheiding bracht tussen diezelfde mens
en God. De opgerolde lijkdoeken zijn
tastbare bewijzen dat Jezus’ lichaam
niet was gestolen of weggehaald, maar
dat hij zelf de moeite had genomen om
alles wat met dood en graf te maken
had, netjes af te ronden.
Leven na de opstanding
Het leven na de opstanding is van heel
andere orde dan het leven er voor. Het
Nieuwe Testament geeft voor de mens
een tweedeling: eerst geestelijk opstaan
(bekering en groei naar geestelijke volwassenheid) en daarna, aan het eind
der tijden, de lichamelijke opstanding.
Kenmerken van de opstanding
 vrij van beperkte levensduur (het
aardse is voorbij)
 vrij van aardse gebondenheid (geen
dood, geen graf)
 vrij van aardse relaties (fijn om te
weten dat je geliefden ook deel hebben/krijgen aan de opstanding,
maar… het gaat in feit alleen om de
Heer Jezus!).
Leven vanuit de opstanding

De apostel Paulus opent een heel indringende boodschap in Fil.2:13b: Blijf
u inspannen voor uw redding, en doe
dat in diep ontzag voor God…
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Gevolgd door Fil.2:15: opdat u zuiver
en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de
hemel. ’
zuiver en smetteloos en onberispelijk staan gelijk aan de begrippen:
 ongeschonden, onaangetast, rein,
onvermengd en fris.
Aan deze eigenschappen zou een christen herkend moeten worden. Het geeft
de eigenschappen weer van de opstanding. Een christen is vrij van de zonde
en van ongerechtigheid en mag/kan
zich daarom kind van God noemen.
Zoals sterren schitteren aan de hemel,
zo behoort een christen te schitteren in
deze wereld.
Tegenover zuiver, smetteloos en onberispelijk staan verdorven en ontaard die overeenkomen met de begrippen:
 krom, geboden, oneerlijk, verdraaid,
onrechtvaardig en vals.
Dat zijn de eigenschappen die horen bij
zonde, dood, vervreemd van God.
Maar deze zaken kunnen een christen
die leeft vanuit de opstanding nooit omver blazen.
Daarvoor moet een christen wel iets
doen. De kracht van de opstanding
komt je niet ‘aanwaaien’.
Fil.2:16: Houd daarbij vast aan het
woord dat leven brengt…
Vraag jezelf eens af hoe vaak en hoe
veel je Gods Woord (Bijbel) leest. Hoe
vaak denk je er over na? Hoe vaak bid je
of de heilige Geest dat gelezen woord in
je leven wil verankeren?
De wereld heeft geen belerend vingertje
nodig, maar zicht op leven vanuit
de opstanding!
MRL

RECHOBOT
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“Daarna trok hij verder, en weer groef hij een put. Hierover ontstond geen onenigheid. Hij noemde hem Rechobot, ‘want, ‘zei hij, ‘nu heeft de HEER ons ruimte gegeven
in dit land en kunnen wij ons uitbreiden.’” (Genesis
26:22 NBV)
Het is al zeker vijftig jaar geleden dat ik kennis maakte met Hiske. Beiden werkten
we tijdelijk als vrijwilliger in een centrum waar christelijke jeugdkampen georganiseerd werden, In de Ruimte in Soest. Hij had zijn bijbelschoolopleiding achter
de rug, ik zou er na de zomer mee beginnen.
Hiske zat in een minder prettige positie. Bijbelschool afgerond. Na de kandidatencursus geaccepteerd door de Nederlandse afdeling van een zendingsgenootschap
en klaar om te vertrekken naar Venezuela en vervolgens niet geaccepteerd door
‘het veld’, dat wil zeggen: de zendelingen van dat zendingsgenootschap in Venezuela.
Hiske was te ‘pinksterachtig’. Wat moest hij doen? In Nederland blijven (er is hier
genoeg te doen)? Een ander land kiezen om heen te gaan?
Hiske besloot zijn roeping te volgen, dan maar zonder zendingsgenootschap. Na
kort daarvoor getrouwd te zijn met Bartha, één van de vaste medewerksters van In
de Ruimte, vertrok hij naar Venezuela waar hij begon te werken in Las Minas, een
krottenwijk van de hoofdstad Caracas.
En nu? Er is een bloeiende gemeente. Een kleuterschool. Een paar weken geleden
een vakantiebijbelschool (naar Nederlands model) waar zo’n 700 kinderen kwamen. Lectuurwerk en een denominatie van tientallen gemeenten met de naam:
RECHOBOT.
Hiske en Bartha werken er nog steeds. Zij hebben kinderen gekregen, die inmiddels volwassen zijn en zelf al kinderen hebben. Hun dochter Swanny (die net zoals
haar man arts is) heeft nu de eindverantwoordelijkheid voor het werk.
Of dit alles gemakkelijk is gegaan? Alleen evangeliseren in de achterbuurten van
een Zuid-Amerikaanse miljoenenstad? Zeker niet. Maar de Heer heeft ruimte gemaakt (want dat betekent Rechobot). Werken in een land dat van een welvarend
land veranderd is in een dictatuur? Waar tekort is aan alles: voedsel, brandstof,
elektriciteit. Waar onderdrukking is en ieder die kan, naar het buitenland vlucht?
Zeker niet.
Maar ze zijn er nog. Ze gaan door. Want de Heer heeft ruimte gemaakt. Rechobot.
Net zoals de Heer dat deed voor Izaäk. Die ging ook door, ondanks de tegenstand.
Doet u dat ook? Doorgaan? Omdat u weet dat dát de weg van de Heer is.
Zo kunnen we allemaal ons eigen Rechobot hebben.
Hans Cramer,
Voorzitter zendingscommissie

Freek en Mina
Dag allemaal,
De warmte en de vele plensbuien maken
het leven hier niet echt makkelijk. Het
neemt duidelijk een deel van onze energie weg. Daarnaast is er de invasie van
muggen die dit jaar vooral zorgen voor
knokkelkoorts. Wij smeren onszelf in met
een goedje hopende dat dit niet goed is
voor die muggen. We hoorden vandaag
dat er rond de 35 mensen zijn omgekomen, maar dat er veel meer mensen lijden door dit gebeuren. Er wordt heel veel
gedaan vanuit de overheid. Goede voorlichting, maar ook wordt er regelmatig
gespoten. Muggen en waarschijnlijk ook
andere insecten gaan hier aan dood en de
vraag is hoe goed of slecht het is voor
mensen.
Er is hier ook een ander verhaal over dit
gebeuren. De oppositie zou de zaak opblazen, vooral naar het buitenland toe,
om zo de huidige regering een slechte
naam te geven. Tot nu toe weten wij maar
van één persoon die deze ziekte heeft en
bij ons in de kerken komt.
Wij schrijven dit op 12 augustus. De dag
dat Eid Ul Adha is begonnen. Dat is het
slachtfeest (islamitisch offerfeest).
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Om negen uur vanmorgen werden er
tienduizenden koeien, schapen en andere dieren geslacht.
Bij ons in de garage van de flat stond
ook een koe. Die is er nu dus niet meer.
Dat slachten doen de mensen hier zelf.
In Nederland mag dat alleen maar in
een slachthuis. Hier gebeurt het voor de
deur.
Veel mensen zijn al de stad uitgetrokken om familie in de dorpen te bezoeken en om daar dit feest te vieren. Het
reizen van die mensen verloopt erg
moeizaam. Er zijn niet genoeg plaatsen
in bussen, treinen, boten, enz. Er staan
kilometerslange files op de wegen buiten de stad. Veel mensen reizen op de
daken van de bussen en treinen. De boten zitten overvol. Er gaan op zo’n boot
veel meer mensen dan er in mogen. Niet
echt prettig om zo een feest te beginnen.
Gelukkig kennen wij de Heer Jezus die
zich offerde voor ons. Die boodschap
mogen wij dankzij jullie gebeden en ondersteuning hier brengen.
Lieve groet,
Freek en Mina

Michael en Hanneke
Lieve vrienden,
Een hartelijke groet uit Ghana. De eerste week van juli vlogen we na een goed
verlof in Nederland terug naar Ghana.
Er gebeurt veel goeds in Ghana en we
proberen betrokken te zijn, niet meer
door zelf dingen te doen, maar anderen
te ondersteunen in wat zij doen.
Gods zegen toegebeden,
Michael & Hanneke

De eerste week na verlof zat Hanneke
bij een vergadering van de Tamale
Chapter. Dit is een nieuw initiatief, waarbij de kerken in Tamale een comité hebben gekozen om alle kerken bekend te
maken met het werk van GILLBT Ghana
(Ghana Institute of Linguistics, Literacy
and Bible Translation).
Vergeleken bij 35 jaar geleden toen ik
voor het eerst naar Ghana ging, is er veel
veranderd. Het land ging economisch

vooruit, het bijbelvertaalwerk maakte
dat in de meeste talen (ca. 80 moedertalen) van Ghana tenminste een NT beschikbaar is en in 25 talen een volledige
Bijbel.
Michael deed mee aan een drieweekse
studie taalkennis, samen met George, de
projectleider voor Kusaal en collegavertalers van een aantal andere taalprojecten. Daarvoor schreven ze eerst schreven ze een volksverhaal om allerlei taalkundige problemen te leren onderkennen. Het is veel werk, maar niet moeilijk
om zo de grammatica te bekijken.
Wat moeilijker is, is om de regels te ontdekken die er schuil gaan. Wanneer gebruik je in een bijzin wel een onderwerp
en wanneer kun je een serie werkwoorden achter elkaar gebruiken?

geen Engels of Dagbani.
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De eerste maanden terug na verlof werden ook getekend door vele verschillende
activiteiten voor ons gezin en meer algemene dingen binnen de organisatie. We
missen de krachten om vol te houden
wat we steeds gedaan hebben en deze
eerste maanden waren er periodes dat
we een aantal kleinere problemen met
onze gezondheid hadden: malaria, blaasontstekingen of verkoudheid. Ook Michaels oude moeder, die bij ons in woont
werd zo zwak dat ze niet meer zelfstandig kon lope. Het werd noodzakelijk dat
iemand bij haar op de kamer moest slapen. Precies die avond kwam er een voor
ons nog onbekend nichtje dat onderdak
nodig had. Ze hielp meteen mee en was
blij dat ze bij grootmoeder op de kamer
kon slapen.

Michael en George doen hun best om de
grammatica van hun taal (Kusaal) beter
te leren begrijpen. Michael spreekt thuis
over de dingen die hij doet en zo krijg ik
ook de kans om iets meer over de Kusaal
taal te leren. Thuis leer ik ook Kusaal te
spreken, want Michaels moeder spreekt

We zijn dankbaar voor de ondersteunende rol die u speelt en we vragen dan ook
gebed voor wijsheid voor ons. Ook voor
een goede gezondheid, zodat ook wij anderen kunnen ondersteunen.

Al ruim 26 jaar maken we elk jaar een
zendingsreis naar Roemenië. Het begon
heel klein, gewoon door het brengen van
kleding en vooral Bijbels, waar in die tijd
grote behoefte aan was. Maar terwijl we
bezig waren kwamen we tot de ontdekking dat er veel meer moest gebeuren,
vooral de kinderen hadden onze steun
nodig. Kinderen die o.a. geen kans kregen om naar school te gaan, omdat er
gewoon geen geld voor was. Of kinderen
die slecht gekleed gaan, geen behoorlijke

schoenen, geen winterjas tegen de kou.
Voor deze kinderen is geen toekomst en
als kinderen geen toekomst hebben, dan
is de hoop op verandering in een land
totaal verloren. Het vraagt heel veel
voorbereiding, gelukkig hebben we in
Nederland en in Roemenië, een team van
mensen die ons daarbij helpen.
Iedereen die meer wil weten kan het
jaarlijks zendingsverslag downloaden.
Geen internet? Meld het ons dan kunnen
we een papieren versie leveren.

We werken al jaren samen met de Roemeense stichting "Fundatia Est Europa". Zij beheren een sociaal centrum in
Oradea voor kansarme kinderen, zie
ook www.fundatia-est-europa.com. We
ondersteunen het werk van het centrum
met een maandelijkse bijdrage voor o.a.
een dagelijkse warme maaltijd, kleding,
schoolkosten, transportkosten van de
kinderen en hout voor de verwarming
van het centrum.
Welke kinderen bezoeken het centrum
feitelijk?
Het zijn in ieder geval kinderen die normaal onvoldoende voeding krijgen en
onvoldoende verzorging. Zij kunnen
hier aan het centrum komen om een
gratis warme maaltijd te krijgen en
eventueel kleding, maar wel onder de
strikte voorwaarde dat de kinderen de
aangeboden lees- reken- en taallessen
gaan volgen.

De meeste kinderen hebben nog wel 10
één of beide ouders maar worden normaal verwaarloosd. Ze worden soms uit
bedelen gestuurd en ook komt het voor
dat ze lange tijd niet thuis komen, bijvoorbeeld omdat ze thuis mishandeld
worden door ouders die alcohol verslaafd zijn.
De kinderen zijn in principe vanaf 6
jaar welkom, maar ook als baby kunnen
de moeders ze regelmatig naar het centrum brengen voor advies, hygiëne lessen, voeding en kleding. Op die manier
zijn de hulpverleners op het centrum al
bekend met de kinderen en is instroming in de verschillende projecten gemakkelijker.
Henk en Diny Herbold
Meer info www.hulp-oosteuropa.nl

Michael en Hanneke

Vervolging en hoop in Nepal
Arrestaties in Pokhara
VERVOLGING
Er druppelen steeds meer berichten
binnen over een toenemende vervolging in Nepal. Onderstaande berichten
komen uit betrouwbare bron.

Op 7 augustus j.l. is in Pokhara Mr. Cho
uit Korea samen met een paar Nepalezen gearresteerd, omdat ze Christelijke
foldertjes aan het uitdelen waren.
Mr. Cho, die 72 is en wiens gezondheid
ook niet zo best is, werd 6 dagen later

weer op borgtocht (€ 1200) vrijgelaten.
In de aanklacht tegen Mr.Cho stond dat
ene Dipesh Pariyar een klacht tegen hem
had ingediend. Mr. Cho, die geen Nepalees of Hindi spreekt en maar heel gebrekkig Engels, was Christelijke traktaten aan het uitdelen aan mensen die van
en naar de Barahi tempel liepen.
De politie eist een gevangenisstraf van 5
jaar en een boete van € 400 en daarna
uitzetting uit Nepal.
Drie mensen van een huiskring
gearresteerd in Dang
Tijdens een huiskring in Ghorahi (Dang)
zijn 9 augustus j.l. 3 christenen gearresteerd. Na een paar uur zijn ze vrijgelaten
op voorwaarde dat ze in hun huis geen
huiskring meer zullen houden. Deze 3
mensen behoren tot de Ashish Church.
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verantwoordelijkheid op zich genomen.

Inmiddels is de moesson weer een
‘gewone’ moesson. Dus regelmatig wel
veel regen, maar niet zo abnormaal veel
als een aantal weken geleden het geval
was.
Hier het laatste nieuws over de hulp
aan de slachtoffers door ACN en door
GLOW.

De lokale overheden hebben inmiddels
aangegeven dat er niet meer hulp nodig
is, maar het tegendeel is

MOESSON PERIKELEN

ACN
Ons doel was om minstens 1000 huishoudens hulp te bieden is bereikt, tot
nu toe hebben we 1040 huishoudens
kunnen helpen.

GLOW
Beste vrienden,
Dit is een follow-up op eerdere berichten
die we u gestuurd hebben over de slachtoffers van de overstromingen.
We vragen in het bijzonder uw aandacht
voor de bevolking van het Gulmi district
(zie kaart hier onder.
In dit gebied hebben minstens 7 mensen
het leven verloren en meer dan 600 families hebben geen huis meer.

De families krijgen hulp van ver12
schillende organisaties. Bid salstublieft dat dit allemaal goed mag gaan.
Als de Heer het mogelijk maakt willen
we alleenstaande moeders en hun kinderen helpen. We willen ze helpen om
weer op eigen benen te kunnen staan,
vooral ook de moeders die geen inkomen
hebben. Bovendien willen we dat de kinderen weer naar school kunnen.
Heel erg bedankt voor de steun die we
tot nu toe van u hebben gekregen, door
gebed en financieel. De Heer zegene u!
Namens GLOW,
Agaman Poudel

Vier leden van de Zion kerk gearresteerd vanwege folderen
Op 15 augustus j.l. zijn in Salyan vier
mensen gearresteerd. Ze werden aangehouden omdat ze folders aan het uitdelen waren op straat. De politie onderzoekt de zaak.
Al met al een verontrustende ontwikkeling. Bid s.v.p. voor de broeders en zusters die hiermee te maken krijgen, dat ze
sterk mogen staan in hun geloof en hun
vertrouwen op God blijven stellen. Bid
ook voor degenen die dit aanrichten, dat
zij door God in hun hart aangeraakt mogen worden en tot inkeer mogen komen
en ook Jezus zullen aanvaarden als hun
Heer.

We zijn nu bezig om 5 tapplaatsen voor
water te maken. In een dorpje met 85
huizen was maar 1 kraan, die door de
overstromingen ook buiten werking is
geraakt. Bovendien gaf deze ene kraan
veel problemen en spanning onderling.
Maar ook uit oogpunt van hygiëne is dit
een belangrijke zaak. De benodigde toestemming van de overheid is er inmiddels.
We zijn blij en dankbaar dat we deze
mensen deze hulp kunnen bieden. Maar
ook dankbaar voor alle giften en bemoedigingen die binnengekomen zijn.
Tot nu toe is er 8,2 miljoen Nrs hiervoor binnengekomen. We voelen ons
bevoorrecht om zo een radartje in het
werk van de Heer te mogen zijn! We
betrekken daarbij ook nadrukkelijk de
lokale kerken, en die hebben die

Jan Smit
Meer info op www.h4n.nl

800.000 christenen in Iran
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Elke zondag bidden
wij voor de contacten die Simon en
Antoinette in Iran
hebben Zo nu en dan
gonst het: ‘Is dat echt nodig?’

De moslimbekeerlingen hoeven geen
steun te verwachten van familie of van
de gemeenschap. Die schamen zich voor
hun bekering en leggen hen beperkingen op om de christenen terug te laten
keren naar de islam.

Via OD, een bekende en betrouwbare organisatie, kregen we de volgende informatie. Nuttig om onze gebeden op af te stemmen.

Algemene informatie

Van bovenaf
Anders dan in de omliggende landen is
met de name de Iraanse overheid verantwoordelijk voor het vervolgen van christenen. Zij ziet hen als een bedreiging voor
het islamitische karakter van de staat en
als ambassadeurs van het westen. De
Iraanse samenleving staat juist veel minder vijandig tegenover christenen, hoewel
moslimbekeerlingen voor de veiligheid
hun geloof vaak geheimhouden.
De situatie voor christenen
Iran telt twee groepen christenen:
 christenen die van oorsprong christen
zijn. Leden van deze groep worden gezien als tweederangsburgers en ook als
zodanig behandeld door de overheid
en de samenleving. Op hun werk worden ze vaak gediscrimineerd en hun
kinderen volgen verplicht islamitisch
onderwijs. Het delen van het evangelie
met moslims is verboden.
 moslimbekeerlingen. Deze groep christenen betaalt een hogere prijs: zij mogen geen kerkdiensten bezoeken en het
bezitten van christelijke lectuur in de
Perzische taal is ten strengste verboden. Bij overtreding worden ze gearresteerd. Kerkleiders worden ook gearresteerd en krijgen lange gevangenisstraffen vanwege hun evangelisatieactiviteiten.

Regio: Midden-Oosten
Hoofdreligie: islam
Inwoners: 82.012.000
Christelijke bevolking: 800.000
Aanjagers van vervolging: islamitische onderdrukking, dictatoriale paranoia
Meest merkbaar in: alle aspecten van
het leven

OASE verjaardagen september

5 sept
13 sept

Thea Birkenholz
Joost Meeuwenoord

30 sept
30 sept

Gerard Hoogenraad
Louise van Otichem

Oase berichten
Quiz uit de zondagsschool
In een van de zondagsschooluurtjes zette Boaz het verhaal om in een tekening voor
onze tijd. Er staan er vier zaken in die niet overeenkomen met de tijd waarin de
geschiedenis zich afspeelt. Kunt u ze vinden?
In het magazine van oktober krijgt u de oplossingen!

Iran is ook een modern land waar je alle
technische hoogstandjes kunt vinden.
Gelukkig maar, want juist daardoor zijn
velen uit onze gebedsdoelgroep in bezit
van een mobiele telefoon en/of internetverbindingen. Zó kunnen zij ons informeren en kunnen wij onze broeders en
zusters bemoedigen.

Gebed is broodnodig
Gebed is dus heel erg nodig. In de gemeentesamenkomsten elke week weer.
Op onze maandelijkse gebedsavond:
doorgaan! En in onze privé gebedstijd:
liefst dagelijks!
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Elianne gaat Nederland ‘veroveren’.
Gebedsverhoring voor Elianne Demmendal. Ze mag 1 september
starten met haar opleiding in Nijmegen: medische hulpverlening.
Dat is een felicitatie waard.
Als Medisch Hulpverlener ben je een rots in de branding. Je werkt op
de ambulance en verzorgt slachtoffers. Of helpt bij hartbewaking en operaties: je
stelt patiënten gerust en regelt de narcose. Je houdt je hoofd koel, wat er ook gebeurt. Leer
direct te handelen,.

