Agenda diensten en samenkomsten in oktober

Jaarthema: leven door Jezus ~ oktober 2019
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Dinsdag 8 oktober 20.00 uur
Huiskring bij fam. Karsten o.l.v.
Connie Karsten
Bijbelboek 1 Korinthe

Zondag 6 oktober 10.00 uur
Dienst met viering Avondmaal
Spreker: John Karsten
Zondag 13 oktober 10.00 uur
Spreker: Paul van der Laan

Dinsdag 8 oktober 14.30 uur
Bijbelleeskring bij Gerrit Poolen
olv Marianne Loggers

Zondag 20 oktober 10.00 uur
Spreker: Marianne Loggers
Dinsdag 29 oktober 20.00 uur
Gebedskring bij fam. Bakker

Zondag 27 oktober 10.00 uur
Bijbelzondag
Spreker: Connie Karsten
Zondag 3 november 10.00 uur
Dienst met viering Avondmaal
Spreker: Hans Cramer

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

De rijkdom die de wereld geeft is niet te vergelijken
met wat een schaap van de goede Herder heeft.

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.

Bij de omslag
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De ouderen onder
ons hebben het
misschien op
school geleerd of
kunnen het zich
herinneren: een
liedje over een
lammetje, dat
ging dwalen en door
zijn herder gezocht en gevonden werd.
‘Een lammetje ging dwalen, veraf en
heel alleen…’

totaliteit. Let wel op dat psalm 23 heel
persoonlijk is. Het gaat om de relatie
tussen de Herder en het schaap.

Er zijn tientallen liedjes over een ondernemend lammetje of een dwalend
schaap. En ze worden gezocht, gevonden en terug gebracht naar de schaapskooi.

Al gaat mijn weg door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want u bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.

Elk kerkgenootschap of geloofsgemeenschap heeft wel een lied over een dwalend lam of schaap in zijn zangbundel.
Daarnaast zijn er zangers of groepen
van componisten die een lied hebben
gemaakt.

U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.

Elly & Rikkert zingen: ‘Jezus is de goede
herder…’

De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
hij geeft mij nieuwe kracht*
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.

Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.

De componisten van Psalmen van Nu
schreven: ‘De Heer is mijn herder en ik
zal zijn schaap zijn… ‘
De meeste gelovigen zullen meteen
Psalm 23 aangeven als basis voor deze
lam– of schaapliederen.
Opmerkelijk genoeg gaat Psalm 23 wel
over de herder, maar er komt geen lam
of schaap in de tekst voor! Dat vind ik
troost, hoop en aanmoediging.
Het gaat er dan ook niet om of je ondernemend, ondeugend of eenkennig bent.
Ook niet of je je moeilijk in gezelschap
kunt inpassen of misschien geen zin
hebt in gezelschap. De focus ligt op de
Herder en zijn zorg voor het individuele
schaap en voor de kudde in haar

Hoe fragiel, kwetsbaar of incompleet jij
je leven vindt, je mag weten en ervaren
dat de goede Herder voor je klaar
staat.
MRL

Vier Bijbelzondag met ons mee!
Zondag 27 oktober is uitgeroepen tot
Bijbelzondag. Dat kinkt een beetje
vreemd. Het is toch iedere zondag Bijbelzondag! In zekere zin wel. In christelijke kerken is een van de belangrijkste onderdelen van de samenkomst het
luisteren naar het voorlezen en uitleggen van de Bijbel. Toch is het goed om
eens per jaar een keer extra aandacht
te vragen voor de Bijbel.
Zowel het Nederlands als het Vlaams
Bijbelgenootschap kiezen daarom elk
jaar voor een bepaalde zondag. Dit jaar
valt die dus op 27 oktober.
Het thema voor deze zondag is: Ik
wens jou…

Het Nederlands Bijbelgenootschap
(NBG) heeft het thema ontleend aan
de bemoedigende groet van Paulus aan
de Romeinse christenen in zijn brief
Romeinen 1:1-7.
De lezing komt uit de Bijbel in Gewone
Taal (BGT). Daarvoor is bewust gekozen. Zo horen de volwassenen de woorden op dezelfde manier als de kinderen
in hun dienst.
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Zo nodigt deze tekst ook uit om op een
nieuwe manier naar bekende woorden
te kijken.
‘Evangelie’ wordt ‘goed nieuws’. De oude liturgische groet ‘Genade zij u…’
wordt een persoonlijk groet van de ene
gelovige aan de andere.
Wij zeggen of ‘goede middag’ of ‘hallo’
of nog korter ‘hoi’.
Het thema Ik wens jou… is gekozen
omdat de Bijbel goed nieuws is om door
te geven, ook aan de miljoenen mensen
die nog geen Bijbel hebben. Daarvoor
zet het Bijbelgenootschap zich in. Wie
hen daarbij wil helpen, kan rondom
Bijbelzondag projecten steunen voor
Moldavische kinderen en Syrische
vluchtelingen.
Ook in De Oase willen we meedoen met
deze Bijbelzondag. Op verschillende
manieren zullen wij proberen dit thema
uit te werken. Zelf zal ik een korte boodschap hierover brengen.
Daarnaast kan iedereen meedoen met
een leuke verwerking van het thema.
Connie Karsten

Bijzondere inzet
Dagboekjes
Elk jaar verschijnen er christelijke dagboeken die dan het jaar daarop gelezen
kunnen worden. Er zijn veel verschillende dagboeken al naar gelang de smaak
van het publiek. Een bekend dagboekje
dat ook als dagblokkalender verkrijgbaar is, heet Dag in dag uit, een uitgave
van Ark Media/ Royal Jongbloed in
samenwerking met het Leger des Heils.
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Voor het dagboekje van 2020 mochten Charissa Meeuwenoord- Karsten
en ik ook beiden een halve maand
(d.i. 14 dagen) aan bijdragen leveren.
We hebben dat met veel plezier gedaan.
Het dagboekje is nu al bij
(christelijke) boekhandels te verkrijgen en is een aanwinst voor uzelf of
om cadeau te
geven. De prijs
is redelijk:
€ 6,50 voor een
gewoon exemplaar; € 10,99
voor een uitgave met grote letters en
€ 10,99 voor
een dagblokkalender.

Samen
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“Een pelgrimslied van David. Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen!” (Psalmen 133:1 NBV)
Letterlijk ‘samenwonen’, zoals in de NBG-vertaling staat, doen we
niet meer. Dat is in deze tijd anders. De NBV-vertaling, zoals hierboven, sluit beter aan op onze eigen situatie.
Wel eens over nagedacht? Bijeen wonen? Dat doen we toch?
We wonen bijna allemaal in dezelfde plaats. We zien elkaar regelmatig.
Op zondag. Soms op doordeweekse dagen. Dat is goed. Zo heb je wat aan elkaar.
Je kunt elkaar steunen, helpen, bemoedigen.
Natuurlijk kan dat ook als je verder uit elkaar woont, maar woon je dichter bij elkaar, dan is dat een stuk gemakkelijker.
David zegt zelfs dat de Heer dat zegent. Hij maakt het levend.
En in de zending?
Zendelingen op eenzame plaatsen hebben het een stuk moeilijker dan degenen die
in teamverband werken. Vaak werd dat opgelost door zendelingen te organiseren
per land of zendingsveld. Zo kon je contact hebben. Bij voorbeeld met de veldleiding of met anderen die in je omgeving werkten.
De nieuwe manier is om uit te gaan in teams. Mensen die zendingswerk doen in
een bepaalde streek, niet te ver van elkaar en regelmatig elkaar zien, spreken en
samen bidden. Dat maakt het een stuk gemakkelijker. En zo voel je je gesterkt en
bemoedigd.
Net zoals wij. Daarom zegt Paulus ook dat we we onze eigen bijeenkomst niet
moeten verzuimen (Hebr. 10:29). We hebben het nodig, net zoveel als onze zendelingen!
Hans Cramer,
Voorzitter zendingscommissie

Freek en Mina
Dag in dag uit is al ruim dertig jaar een
geliefd dagboek.
De boekjes bevatten 365 bijdragen van
predikanten en voorgangers vanuit een
brede kerkelijke kring.
Ze zijn goed leesbaar en hebben wat te
bieden aan de beginnende bijbellezer,
maar ook de gevorderde lezer heeft er
iets aan.

Beste broeders en zusters,
De uitgeverij werkt vooruit. Ook voor
2021 zijn Charissa en ik gevraagd om
mee te werken. We hebben dat beiden
toegezegd en hopen van harte dat deze dagboekjes tot zegen, opbouw en
verrijking zullen zijn.
Connie Karsten

Het is vijf verdiepingen naar boven. Er
is geen lift. Gelukkig is er op de tweede
verdieping een koffie-restaurant. Daar
even een koffie besteld om mee te nemen en dan de rest van de trappen op.
We komen dan in de ruimte waar wij
Engelse les en Bijbelstudies geven aan
mensen die bij ons in de kerken komen. Op zaterdag 7 september begonnen we aan nieuwe modules. Eerst
hebben we een groepje jonge, onerva-

ren christenen. Met hen bespreekt
Freek in detail de Vrucht van de Heilige Geest. Daarna krijgen ze Engelse les.
Zo rond 4 uur komen de ‘studenten’
binnen voor de tweede Bijbelstudie
van die middag. Dit is een bijzondere
groep. We begonnen met twee voorgangers; daarna schoof een aantal leiders van de kerken ook aan. Toen kregen we vragen of ook voorgangers van
andere kerken/denominaties mochten
meedoen. Natuurlijk mocht dat.

Dus op de 7de september begonnen we
met een groep mensen waarvan Freek de
helft niet kende. Hier bestuderen we de
brieven van Paulus aan Timotheüs en
Titus.
Petrus schrijft in zijn eerste brief (3:15)
“en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u
is, met zachtmoedigheid en ontzag.” ‘Bereid’ hier betekent dat je er
klaar voor moet zijn. Dat ondervinden wij
op hele onverwachte momenten. Op de
morgen van het schrijven van dit stukje
aan jullie kreeg Freek een bericht op zijn
telefoon. Er werd hem gevraagd diezelfde
avond te komen om uit de Bijbel iets te
delen in een huisgroep. ‘
Het gaat hier om een groep waar eigenlijk
alleen mensen van de Filippijnen komen.
Mensen die ook lid zijn van de Hotelkerk.
Deze broeders en zusters zijn geweldig
toegewijd. Voor een groot deel draait die
Hotelkerk op de gaven die God aan deze
mensen heeft gegeven.
Het is dan ook een feest om bij hen te zijn
op een dinsdagavond om samen Gods
Woord te bestuderen.
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Maar het feest gaat door na de
studie. Deze mensen nemen altijd iets te
eten mee. Meestal Filipijns eten. Schalen vol. Dus dat was weer genieten.

Mina zit in het bestuur van een school
die aan de kerk verbonden is. Dit is een
groot gebeuren. Er zitten bijna 2.000
kinderen op deze school. De avond van
de hier boven genoemde Bijbelstudie bij
de Filippijnen moest zij naar een bestuursvergadering. Het werd een lang
treffen met elkaar. De school had drie
leerkrachten en drie begeleiders nodig.
Hiervoor moest het bestuur twintig kandidaten ondervragen. Daarna kwam de
echte vergadering waarvoor, volgens
Mina, twintig punten op de agenda
stonden. Het was de bedoeling dat zij na
die vergadering ook bij de Filipijnen zou
aanschuiven. Dat lukte, al was het aan
het einde van het feest. Gelukkig was er
nog wat te eten voor haar.

Ben en Beatrice zien hun huidige woning
toch niet als directe oplossing en zijn nu
bezig om te zien hoe ze hun Paddie Pizzazaakje naar Techiman kunnen verhuizen. Ze moeten nu dagelijks 20 km op en
neer reizen en dat kost eigenlijk teveel
(tijd en benzine). Ben heeft ook platanen, cassava en mais geplant, zodat ze
niet al hun voedsel hoeven te kopen. Zo
heeft ons bezoek ook de nodige vruchten
afgeworpen.

We kregen 's avonds onze auto weer
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terug en zo kon ik de dag erop de
chauffeur zijn om de nieuwste kleindochter naar een vriendin te brengen,
zodat ze haar oren gepiercet kon krijgen
voor kleine oorbelletjes. Ze had haar
mutsje op en een beetje een lang gezicht ,waardoor ze zo heilig leek, dat ik
haar een nonnetje noemde,. Haar naam
is voorlopig Akosua, dat is meisje-opzondag-geboren, oftewel.

Op zondag 1 september kregen we een
nieuw kleinkind. Quist en Dorcas, onze
oudste dochter en haar man, brachten de
nacht in het ziekenhuis door en om vier
uur 's ochtends kregen we het bericht dat
Dorcas van hun derde dochter was bevallen. Op zondagochtend mochten ze
naar huis en kwamen eerst bij ons langs
zodat ook wij onze vijfde kleinkind konden bewonderen. En dat deden we.

Het is koffietijd. Na de koffiepauze ga ik
verder met het maken van 20 korte bijbelstudies die in het Hanga vertaald
moeten worden voor hun leesklassen in
hun kerken.

18 september om 19:28 uur

We hebben gelukkig ook heel veel mensen kunnen helpen die in bittere armoede leven.

Hartelijke groeten van
Michael en Hanneke

Heel veel dank voor jullie goede zorgen
voor ons en voor de mensen hier, voor
jullie gebeden en bemoedigingen.
Hartelijke groet,
Freek en Mina

Michael en Hanneke in Ghana
Ik ben met onze twee oudste kleinkinderen een paar dagen op bezoek geweest
bij onze zoon Ben en zijn vrouw Beatrice
met hun baby Ayadda. Vanaf dat Ben vijf
jaar geleden zijn baan bij een van de
grootste banken in Ghana kwijt raakte,
zijn ze afhankelijk van hun kleine pizzazaakje.
Wij zijn al vijf jaar bezig met het bouwen
van onze ’nederzetting’ in Techiman; het
is een investering voor ons pensioen. Het
eerste appartement was klaar en daar is
Ben met zijn vrouw en baby ingetrokken.
Ook is ons eigen appartement klaar om
bewoond te worden.

We hebben er ook nog een stukje land
bij, waarover we dromen om daar aquacultuur te beginnen (visvijvers). Maar
dat is een grote investering, niet alleen
qua kapitaal, maar we moeten ook leren
en ervaring opdoen.
Samen met Ben en de kleinkinderen
hebben we het land bekeken en op papier, maar ook met paaltjes en lijntjes
het plot ingedeeld: twee vijvers, een gebouwtje en nog wat vrij land voor landbouw en paden.
Ook bezochten we twee visvijvers waar
andere mensen tilapia kweken.

We zijn veilig teruggekeerd uit Roemenië. God heeft ons op een bijzondere
wijze gezegend. Hartelijk bedankt als u
ons geholpen heeft om te gaan.
We zagen de kracht van God werken in
alle samenkomsten die we hadden onder
de arme bevolking. We hebben ook opnieuw de grote nood gezien, maar vooral
ook de honger naar het verlossende en
bevrijdende evangelie. Velen kwamen
naar ons toe voor gebed.
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Het bezoeken van kerken en christelijke
projecten en het bemoedigen van de
Christenen in Nepal. Sinds 2003 hebben
we ook vele projecten en klerkjes mogen
ondersteunen, met financiën en met
gebed.
We gaan deze keer ook niet met lege
handen want mede dankzij De Oase
kunnen we een mooi bedrag meenemen
voor LEAD-Nepal, de organisatie die op
locatie opleiding en trainingen voor
kerkleiders verzorgt.

Binnenkort komt er een verslag met
veel foto's uit van deze reis, die gratis
beschikbaar is voor iedereen die daar
belangstelling voor heeft.
Henk en Diny Herbold

Groepsfoto na één van de trainingen

Zendingsreis Nepal

Dinsdag 1 oktober hopen wij, Jan &
Aukje, te vertrekken voor een zendingsreis naar Nepal. Het zal ons laatste bezoek aan dit prachtige land worden, fysiek wordt het te zwaar. We zullen daar opnieuw kerken en projecten
bezoeken.
Het is inmiddels 29 jaar geleden dat we
Nepal voor het eerst bezochten. Namens onze toenmalige gemeente hebben we daar toen het zendingsechtpaar
Wim & Adriana van Brakel opgezocht.
Wim werkte daar als lepra-arts.
Sinds die tijd zijn we vele keren terug
geweest en van 1998-2002 hebben we
daar zelf ook mogen wonen en werken.

Wilt u meebidden voor onze reis, het
programma vindt u in het kader. We
vragen vooral ook gebed voor genoeg
energie om deze laatste reis een goede
reis te laten zijn.

ONS PROGRAMMA
(voorzover nu bekend)
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1 oktober 21.25 vertrek naar Nepal,
via Abu Dhabi
2 oktober 16.10 aankomst Kathmandu
3 oktober bezoek aan Nepal Gospel
Center
4 oktober ontmoeting met Tilak
(voorganger in Thecho)
5 oktober bezoek aan Jyualuntar
Church in Thecho
6 oktober 07.00-14.30 met de bus
naar Patichaur ChuPokhara, hier blijven we 3 weken
12 oktober bezoek aan Patichaur
Church
19 oktober bezoek aan Kaireni Church
26 oktober bezoek aan Naya Gaun
Church
28 oktober 07.30-15.00 terugreis per
bus naar Kathmandu
29 oktober vertrek terug naar Nederland via Delhi.
30 oktober 07.40 aankomst Schiphol.
Nog niet gepland bezoeken aan o.a.
Asal Chimnekee Nepal, GLOW, leiderschapsteam Naya Gaun, LEAD-Nepal
en diverse persoonlijke ontmoetingen.
Alle tijden zijn lokale tijden.
Tijdsverschil met Nepal 3.45 (4.45 WT)

Jonge moeder met haar kinderen in Patichaur Church

We zijn de afgelopen jaren altijd met het
land verbonden gebleven en meerdere
malen hebben we voor belangstellenden
reizen naar Nepal georganiseerd. Maar
naast het toeristische aspect hadden
onze reizen hadden nog een ander doel.

Een dienst in Naya Gaun Church

OASE verjaardagen oktober
Wat een rijkdom: een jongvolwassene, een
oudere en 3 kinderen jarig!

gefeliciteerd

03 okt Stephan Demmendal
04 okt Gerrit Poolen
06 okt Boaz Hoogenraad
08 okt Noanna Meeuwenoord
27 okt Evaly Meeuwenoord

Oase oplossing quiz
1.
2.
3.
4.

Er zijn 11 in plaats van 12 leerlingen
Maria zit niet aan Jezus’ voeten
Jezus en Maria zitten op een stoel
Marta is aan het stofzuigen

Oase magazine: van ons en voor ons
We hoeven onze lezers niet te vertellen dat er elke
maand - in de zomer is er een dubbelnummer - een
magazine uitkomt.
In dit nieuwe seizoen willen we het jaarthema ‘leven
door Jezus’ ook laten uitkomen op de omslag. Dat
betekent soms lang nadenken, zoeken en/of puzzelen.
Het septembermagazine (start nieuw seizoen) droeg
een foto van korenaren met een couplet van Ér was
eens een korrel graan’ van Elly en Rikkert.
Dit oktobermagazine heeft een beeld van schapen met een
deel van een couplet uit het Liedboek 1973.
Graag vernemen we een idee (beeld, tekst of lied) voor een
van de volgende magazines. Immers: het is een OASE magazine, dus van ons allemaal. Let op: het moet wel het thema
ondersteunen!
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