Agenda diensten en samenkomsten in november
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Dinsdag 12 november 20.00 uur
Huiskring bij fam. Karsten o.l.v.
Connie Karsten
Bijbelboek 1 Korinthe

Zondag 3 november 10.00 uur
Dienst met viering Avondmaal
Spreker: Hans Cramer
Zondag 10 november 10.00 uur
Spreker: Regien Smit

Zondag 17 november 10.00 uur
Spreker: Marianne Loggers

Dinsdag 12 november 14.30 uur
Bijbelleeskring bij Gerrit Poolen
olv Marianne Loggers

Dinsdag 26 november 20.00 uur
Gebedskring bij fam. Bakker

Zondag 24 november 10.00 uur
Eeeuwigheidszondag
Spreker: Connie Karsten

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

uit alle naties, stammen,
volken en talen

Gemeentebestuur / Contactadres:
secretaris@de-oase-zeist.nl
voorzitter: John Karsten
penn.nr.: Anneke Demmendal
secr. Marjan Schreuders
lid: Daniël van Hemert
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.

Eeuwigheidszondag
Op 24 november is het in veel kerken
Eeuwigheidszondag.
Het is dan ook de laatste zondag van het
kerkelijk jaar.
De daarop volgende zondag (dit jaar 1
december) begint het nieuwe kerkelijk
jaar met de eerste Adventszondag.
Eeuwigheidszondag is een dag van achterom kijken, van denken aan hen die ons
zijn voorgegaan en vooral een dag van
vooruit zien: Hij komt!
Die zondag wordt ook wel genoemd: voleindingszondag. God voleindigt Zijn werk
in de individuele mens en in de schepping. Wij zien daarvan iets in de mensen
die ons zijn voorgegaan, maar wij weten
ook dat de volledige voleinding pas daar
zal zijn als Jezus terug komt.
Verschillende kerken hebben verschillende gewoonten op die zondag. Al deze gewoonten drukken uit: dankbaarheid voor
het leven van degenen die wij moeten
missen en uitzien naar de 2e komst van
Jezus!
In De Oase steken wij kaarsen/ lichtjes
aan en noemen de namen van onze dierbaren die ons zijn voorgegaan.
De persoon kan een bekende zijn van De
Oase of van de bezoekers van die morgen.
Als u op 24 november iemand in het licht
wilt zetten, neem dan even contact met
mij (Connie Karsten) op.

Ik las een mooi gedicht waarvan de schrijver onbekend is. Maar ik wil u dit graag
meegeven ter overdenking en bemoediging.

Onze namen staan geschreven
in de holte van uw hand
als een teken dat ons leven
in U, Heer, is ingeplant.
Steeds als Gij uw handen opent
zien uw ogen ons weer aan
en gedenkt Gij uw belofte:
een volkomen nieuw bestaan.
Laat ons in de stilte groeien
totdat op de jongste dag
onze namen openbloeien
op uw goddelijk gezag.

Gehoord, gelezen of gezien
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Op aangeven van Connie Karsten is een nieuwe rubriek ingevoerd. Een rubriek om elkaar aan te moedigen en te luisteren
naar de heilige Geest. Dat kan door onze oren, hart en ogen
open te zetten en de ervaringen met elkaar te delen.
Connie Karsten

Marianne Loggers

Een paar weken geleden werd ik ’s nachts
wakker met een oud kinderliedje in mijn
hoofd: Een lammetje ging dwalen, veraf
en heel alleen. Waar komt dat nou vandaan? Zolang heb ik dat liedje niet meer
gezongen. Ik herinner me het van vroeger
van de zondagschool.
Ik ging weer slapen. Toen ik later weer
wakker werd (gebeurt soms een paar keer
op een nacht) wist ik ineens de 3e en 4e
regel weer: ’t Verliet de trouwe Herder en
dwaalde al verder heen. Ik ging weer
slapen en bij de derde keer wakker worden maakte ik in mijn hoofd het versje af:
Zolang de zon bleef schijnen, was ’t lammetje niet bang; de bloempjes bloeiden
lieflijk, alom was vogelenzang. Waar
staat dat liedje? En waarom word ik hier
zo sterk bij bepaald? Om 9.00 uur kruip
ik achter mijn computer om wat werk te
doen. Marianne Loggers stuurde mij alvast het oktobermaandblad digitaal toe.
“Wil jij het alvast even doorlezen?” was
haar vraag. Ik opende het document en
de eerste regel die ik las was: een lammetje ging dwalen…
Ik kon mijn ogen niet geloven; waren Marianne en ik los van elkaar met hetzelfde
bezig geweest? Zij had het op haar hart
om iets met het thema herder/schaap te
doen. Daar wist ik niets van. Bij mij
kwam het liedje zomaar spontaan in mijn
gedachten. Ik zoek niet altijd snel overal
iets achter maar deze keer had ik wel het
idee dat God Marianne wilde bevestigen
in haar keuze voor het thema en dat Hij
mij wilde bemoedigen door mij te laten
weten dat Hij als Goede Herder voor de
kudde van De Oase zorgt. Ik mag een
“onderherder” zijn, net als Marianne,
John en andere “onderherders”.

Het begon allemaal met breiwerk voor
Nepal. Helaas konden Jan en Aukje Smit
deze keer het pakket - het woog bijna 5
kilo - niet meenemen. Dus ging het op 19
september op de post. Een week later
kwam het bericht van Agaman (GLOW)
dat hij het had ontvangen. Weer een week
later zaten Jan en Aukje aan tafel met
Resham en Sita Paudel en hun volwassen
zonen Agaman en Anagrahu.
Aukje mailde dat Agaman een plan had
bedacht: hij zou de bergen in trekken en
op dorpsschooltjes de mutsen uitdelen en
er iets bij vertellen.
Ik stuurde Agaman een ‘aangepaste’ uitspraak van George Verwer, de stichter van
Operatie Mobilisatie: ‘Als je een kind met
een koud hoofd het evangelie wil vertellen, verpak die boodschap dan in een
muts. De Heer zegene je in je activiteiten.’
Agaman antwoordt: ‘Dank je wel. Ik ken
het enthousiasme en de passie voor het
evangelie. Ik heb 2 jaar op OM schepen
gewerkt. Ik zal doen wat ik kan in de
voorkomende situaties.’
Onze voortgaande correspondentie brengt
meer aan het licht.: we hebben beiden gewerkt met OM en hebben vrienden die
met OM werken. We hebben ook gemeenschappelijke vrienden met passie voor
Nepal: Jan en Aukje Smit en hun vrienden
Jan en Paula Van Burg. De laatste twee
werkten via Tear als arts en verpleegkundige in Nepal. En ik versloeg hun rapportages!
Het geeft mij een diep ontzag voor de
Heer, die zo laat weten dat Hij aan het
roer staat van Zijn wereldwijde kerk en
zijn dienstknechten op bijzondere manier
met elkaar in contact brengt.

Iedere christen een zendeling?
Is iedere christen een zendeling? Kort
gezegd: ja, iedere christen is een zendeling. Maar ook: neen, niet iedere christen
is een zendeling.
Wat is een zendeling? Het woord wijst
op iemand die gezonden is door een ander. In het Engels spreekt men van een
missionaris, iemand met een missie. Jezus was de ultieme zendeling. Hij was
door God gezonden met een missie, een
taak. Hij verkondigde de boodschap van
God en toonde door Zijn wonderen dat
Hij inderdaad de Redder was. Door Zijn
lijden en sterven aan het kruis toonde Hij
de liefde van God voor alle mensen. Terecht roept de schrijver aan de Hebreeën
ons op als volgt: ‘U allen, heilige broeders
en zusters, die deel hebt aan de hemelse
roeping, richt uw aandacht op Jezus, de
apostel en hogepriester van het geloof
dat wij belijden,….(Hebr. 3:1).’
Jezus was de door God gezondene
(apostel) en daardoor ook hogepriester.
Iemand wordt christen door Jezus te belijden. De Jezus die wij belijden is de
Zoon van God, de Verlosser door het
kruis en Hij is ook Heer.
Iedere christen is een zendeling,
want:
 Wij zijn verbonden met Jezus en zetten dus Zijn bediening voort.
 Een christen, als het goed is, heeft
voorafgaande aan de doop gehoord en
geloofd wat het evangelie inhoudt.
Daardoor zou iedere christen kunnen
doen wat Paulus zegt: Gedraag u wijs
tegenover buitenstaanders en benut
iedere gelegenheid, en als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren: vriendelijk, maar beslist. (Kol.
4:4, 5)
 Een christen heeft bij de doop ook
getuigenis afgelegd. Daarbij is ook
gelegenheid om familie en vrienden
uit te nodigen. De doop is een poort
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van de gemeente om buitenstaanders
binnen bereik van het Woord te krijgen. Elk gemeentelid is zelf een
knooppunt van relaties. U kent mensen die ik niet ken. U bent een brug
zodat mensen uitgenodigd kunnen
worden.
Elke christen kan getuigen van wat
hij of zij meemaakt met Jezus.
Elke christen kan vertrouwen op de
Heilige Geest.

Anderzijds is niet elke christen een
zendeling. Er is een verscheidenheid
aan gaven en bedieningen in de gemeente. Er is ook verandering naarmate de tijd
voortschrijdt en er andere mogelijkheden
zich voordoen.
Lange tijd was het duidelijk wat een zendeling was, namelijk een man of vaker
nog een vrouw die via een zendingsorganisatie uitging naar een ver land, daar de
taal leert en (lang geleden) nooit terug
kwam, in recentere tijden na bijv. 5 jaar.
Nu is het zo dat kortverbanders uitgaan
of zelfs via internet kunnen werken. Grote steden hebben mensen uit allerlei landen met allerlei talen. Die zijn te bereiken.
Een schema dat kan helpen is als volgt.
Jezus gaf aan zijn leerlingen voor zijn
hemelvaart de opdracht: ‘Maar wanneer
de heilige Geest over jullie komt, zullen
jullie kracht ontvangen en van mij
getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en
Samaria, tot aan de uiteinden van de
aarde.’ (Hand 1:8).
De door Jezus genoemde plaatsen en
streken zijn op een kaart te vinden. In het
verloop van Handelingen zijn de leerlingen opeenvolgend naar elke streek geweest. Daarbij zij opgemerkt dat Ethiopië
(Morenland) voor hen het einde van de
wereld was. Rome daarentegen was het
middelpunt van de wereld.

Ons Jeruzalem is niet zozeer ons eigen
land en volk maar degenen met wie we
taal en cultuur gemeen hebben. Judea zijn
degenen die wat cultuur betreft niet veel
van ons verschillen, b.v. Belgen of Duitsers. Samaria zijn dan degenen die meer
van ons verschillen, b.v. mensen uit het
Midden- en Verre Oosten en inheemse
stammen in verschillende continenten.
Een complicatie is wel dat door film en
internet velen die jong zijn westerse elementen hebben overgenomen. Die mensen zijn door jonge christenen goed te
bereiken. Echter, naarmate taal en cultuur verschillen, zal er meer voorbereidende studie nodig zijn voordat iemand
effectief als zendeling daar kan werken.
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Anderen kunnen meewerken door
gebed, meeleven en door geldelijke ondersteuning te geven.
Kortom, doe wat je kunt waar je bent. Laat
je leiden.

Ik ging naar de Bijbelschool om Bijbelvertaler te worden. Uiteindelijk mocht ik 13
jaar meewerken aan de NBV in het Nederlands. God leidde me echter niet buiten
Nederland. Terugkijkend kan ik alleen
maar zeggen: God weet wat Hij ons laat
doen.

John Karsten

Heel persoonlijke ervaringen
In september sprak Hans Cramer over roeping en twijfel. Daarbij gaf hij twee voorbeelden: Abraham en Petrus. Tijdens het koffietafelgesprek na de dienst
bleef een aantal vragen onbeantwoord. Vragen als: Hoe wist je dat God juist jou riep
voor zending. Hoorde je zijn stem van buitenaf? Of kwam die stem van binnenuit?
Sprak God door een bepaald Schriftwoord? Of had je een inspirerend voorbeeld van
een zendeling?
Een mooie uitdaging om onze zendelingen te vragen hun ervaring met ons te delen.
Sommigen zijn overzee gegaan, anderen bleven in hun eigen land.
In dit en komende magazines laten we een aantal van hen aan het woord.

Michael Awimbilla
Ik was christen en ik kwam
thuis van school en zag een
voorraad NT Kusaal.
In de kerk in mijn dorp was er
geen NT te vinden. In mijn
hart groeide dat verlangen om
mijn Kusasi mensen de toegang tot het
Woord van God te geven.
Die toegang hadden ze niet, want onderwijs om de kunst van het lezen te krijgen
was er alleen voor hen die naar school gingen. Velen waren analfabeet. Daarom begon ik met een oude deur, die ik zwart gemaakt had en een paar krijtjes om mijn
mensen te leren lezen.

God zag mijn pogingen en Hij stuurde
Leslie Reiziger (van Wycliffe Nederland)
naar mijn dorp op zoek naar mensen die
les konden geven. Zo rolde ik in het werk
dat mijn levenswerk is geworden. God
heeft zijn hand gehad over mijn leven en
werken en ik heb mogen zien hoe hij dat
heeft gezegend. In 2016 brachten we 20
000 Kusaal Bijbels naar mijn gebied, omdat we daarvoor 20 000 NTs in Kusaal
verspreid hadden.
God heeft nog steeds werk voor mij wat
betreft het ontwikkelen van Kusaal: ik ben
bezig om materialen voor het onderwijs te
maken en een studio op te zetten waar ik
Kusaal bijbelliederen wil opnemen en verspreiden.

Hanneke Awimbilla-Korten
Ik groeide op in een mooi
en christelijk gezin. In mijn
tienerjaren dacht ik na over
wat de zin van het leven is
en ontdekte dat alles tijdelijk is en spoedig vergaat.
God is eeuwig en al wat
voor Hem gedaan wordt
heeft daarom een eeuwigheidswaarde.
Dat was pas een echt doel voor mijn leven:
leven voor God, met Hem wandelen, Hem
vragen wat ik zou doen, waar ik zou gaan
en hoe ik mijn talenten en genoten onderwijs zou gebruiken. Het zendingsbevel
sprak mij aan: "Ga Hanneke, waar Ik je
zend, breng het Woord totdat alle volken
bereikt zijn en Ik zal bij je zijn tot het einde".
Na het nodige zoeken naar Gods wil kwam
ik in Ghana terecht. Diep van binnen wist
ik dat dit het plekje was waar ik Hem
mocht dienen. En Hij is bij mij geweest. Ik
had talenten, maar ook tekortkomingen en
in die zwakheid heb ik mogen zien dat
Gods grootheid openbaar wordt in onze
zwakheden. Ik wilde Zijn Woord bekendmaken en mocht dat doen via een alfabetiseringsproject voor een stam, die voor
meer dan 99% analfabeet was.
Later was ik er, naast Michael, voor andere
stammen en weer later als specialist in het
ontwikkelen van materialen voor de talen
van Ghana.
God is goed geweest al die jaren. Ik mag
genieten van de resultaten en Hij heeft me
doen groeien in mijn relatie met Hem.

Freek en Mina van der Spek
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Één manier?
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Is er één manier waarop de Drie-enige God tot mensen spreekt of hen
roept tot een taak of bediening? Hoe reageren ze daar op?
Hoe reageren wij daar op?

Het verstaan van God’s roepstem. Hoe
doe je dat? We kunnen hier veel over
schijven, maar het is ons gevraagd te vertellen hoe wij dat hebben ervaren.
Ik (Freek) ontmoette de Heer Jezus als
mijn Heer en Verlosser hier in Bangladesh. Wij werden toen duidelijk door God
gewezen om naar een Bijbelschool te
gaan. Voor ons werd dat de Pinksterbijbelschool in Zeist.
Toen we uit Bangladesh weggingen werd
ons vaak gevraagd of we weer terug zouden komen.
Mijn (Freek’s) antwoord was steeds ‘Nee.’
We hadden hier geen makkelijke tijd gehad. We liepen tegen veel negatieve dingen aan en vonden vooral de corruptie
moeilijk om mee om te gaan.
Maar het is toch anders gelopen. Hoe kan
dat? In de jaren op school begon God onze harten te veranderen in verband met
onze gevoelens voor dit land en voor de
mensen hier.
We hoorden geen stem. We kregen geen
profetie.
Het was het zachte maar dringende werk
van de Heilige Geest die ons weer terug
leidde.
We zouden voor een jaar teruggaan. Het
zijn inmiddels vele jaren geworden. Het
werk van de Heilige Geest in ons werd in
deze jaren bevestigd door de vele dingen
die we hier zagen gebeuren. Dit betekent
niet dat alles zonder problemen verliep.
Nee zeker niet. We hebben af en toe gedacht of we nog wel moesten door gaan.
Maar dan keken we terug naar het werk
wat God al had gedaan, en daar bouwden
we op voort.

Een paar weken geleden had ik het op een zondagmorgen over Abram
en Petrus. Abram werd vanuit een volkomen heidense situatie door
een hem onbekende God geroepen om alles wat hem bekend was achter te laten (huis,
volk, land, familie, zijn goden) en in opdracht van die onbekende God te gaan naar een
onbekend land met onbekende, misschien wel vijandelijke, inwoners. Hij ging. Waarom? Omdat hij ervan overtuigd was dat een echte, levende God hem riep. Verstaan wij
zo ook Gods stem?
Petrus werd geroepen door Jezus terwijl hij aan het werk was in zijn eigen onderneming, visser zijn in het meer van Galilea. Hoe? Zou hij getrokken zijn in het bijzondere
van de Man die dat deed, Jezus Christus? Hij maakte van alles mee. Toen kwam de gebeurtenis dat hij Jezus zag wandelen op het water. Zelf lokte hij uit dat Jezus hem uitnodigde uit de boot te stappen (en toen ging het bijna fout). Is dat de weg: Jezus vragen
om ons voor een uitdaging te stellen?
Er zijn mensen (en een aantal ken ik ook) die op een heel bijzondere manier geroepen
zijn om volgelingen van Jezus te worden. Ik ken ook mensen die, volledig op basis van
een verstandelijke beslissing christen zijn geworden. Daar hoor ik ook bij. Ik ken ook
mensen die ‘als christen zijn opgegroeid’. Zij hebben nooit een bijzondere bekeringservaring gehad, maar kennen Jezus wel. Wat is – uiteindelijk – het verschil?
En dan: een bijzondere taak in Gods Koninkrijk. In Nederland, of in een ander land als
zendeling. Sommigen hebben een bijzondere roepingservaring gehad. Anderen zagen
een taak die vervuld moest worden en gingen dat doen.
Er zijn mensen die zich geroepen voelden voor een bepaald land of een bepaalde taak.
Anderen wilden helemaal niet, maar kwamen er toch.
Wat doet het er toe? Paulus zegt “Hoe dan ook, of zij het nu zijn of ik, wij verkondigen allemaal dezelfde boodschap, en door die boodschap bent u tot
geloof gekomen.” (1 Corinthiërs 15:11 NBV)
Anders gezegd: hoe u en ik Jezus hebben leren kennen en hoe we in de taak terecht gekomen zijn die we nu hebben, is niet belangrijk. Wat wél belangrijk is, is dat we de taak
uitvoeren waartoe Jezus ons geroepen heeft.
Hans Cramer
voorzitter Zendingscommissie De Oase

Freek en Mina
Beste broeders en
zusters,
Batheny, Promis, Pinky,
Arpita, Borsha en
Labon.

Een aantal namen van studenten die bij
ons op zaterdagen komen. Andere namen
dan we in Nederland gewend zijn. Ze zien
er ook erg Aziatisch uit qua gezicht en
kleding. Hun Engels is erg matig tot nihil.

Hun toewijding is overweldigend. Ze zijn er
(bijna) iedere zaterdagmiddag.
In Openbaring 7:9 staat: “Hierna zag ik
en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties,
stammen, volken en talen, stond
vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand.” Daar zullen
Batheny, Promis, Pinky, Arpita, Borsha en
Labon ook bij zijn. Sommigen van hen gaven hun leven op een zaterdagmiddag aan
de Heer. Mede door jullie gebeden en ondersteuning zullen jullie hen daar voor de
troon van het Lam ontmoeten.
Het is echter niet alleen feest op zaterdag.
Het gaat door op zondagmorgen als jullie
in de kerk zitten.
Hier komen ze om half elf. Mensen van de
kerk die gewoon meer willen weten over
het Woord van God.
Met z’n allen
openden we de
Bijbel en bestudeerden we
een stukje in
de eerste brief
van Petrus.
Iedere week
doen we
maar een
klein stukje.
Er is zoveel
te ontdekken.

Op deze zondagmorgen zijn het ande- 8
re namen: Edwin, Buddy en Litu. En
laat ik mezelf niet vergeten. Door het
voorbereiden van de studie leer ik ook
meer.
De studie is geen doel op zichzelf. We willen in het Woord de Heer ontmoeten.
Op dinsdag gaat Freek naar het kantoor
van de kerk. Er is altijd financieel werk te
doen. Het is niet altijd een vreugde om
penningmeester te zijn.
Maar daarna bidden we met voorgangers
en praten over de diensten en projecten.
Het percentage volgelingen van de Heer
in dit land is nog erg klein. Dit betekent
dat we midden in de oogst zitten. De Heer
zei in Mattheus 9:37-38 “De oogst is
wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere
van de oogst dat Hij arbeiders in
Zijn oogst uitzendt.”
Bid met ons mee, want als de Heer ons
uitzendt dan zal Hij dat doen op zijn tijd.
Ook zullen we dan op de juiste plek aan
het werk worden gezet met alle dingen
die nodig zijn om de oogst binnen te
halen. Is dat uiteindelijk niet het doel van
Gods kerk hier op aarde om de oogst binnen te halen voor de Heer van de oogst?
Nogmaals heel veel dank voor jullie gebeden, bemoedigingen en gaven. De grootste beloning echter wacht ons daar vóór
de troon en vóór het Lam.
Lieve groet,
Freek en Mina
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Onze stichting werkt al ruim 29 jaar in Oost Europa, maar de laatste 13 jaar heeft God
het mogelijk gemaakt dat Diny en ik samen op reis gaan. Dit jaar mochten we dus voor
de 13de keer samen naar Roemenië. Goed en wel terug van een gezegende en mooie
reis, werd Diny plotseling opgenomen in het ziekenhuis. Nu is ze weer thuis, maar nog
zwak. Ik wil iedereen in de gemeente bedanken voor het gebed. We hebben wel wat
angstige momenten gehad. Maar we willen allebei graag door en we geloven dat God
ons de kracht zal geven.
We werken in Roemenië ook veel onder
Roma-zigeuners. Net buiten de stad Oradea liggen enkele zigeunerdorpen met honderden inwoners.

Deze dorpen lijken meer op Afrikaanse
sloppenwijken dan op een stadsdeel binnen de Europese Unie.
Veel van de Roma die in deze dorpen wonen hebben geen of nauwelijks scholing
gehad. Daarom hebben ze ook geen kans
op een gewone baan. Daarbij komt dat Roma veelal gediscrimineerd worden
op de arbeidsmarkt.
Gevolg is dat ze
vaak op straat leven, op de vuilnisbelt van de stad
eten zoeken of
maar wat rondhangen bij huis.

Een onderzoek heeft aangetoond datin
Roemenië meer dan 400.000 kinderen
niet naar school kunnen.
Het is vooral belangrijk dat juist hun kinderen uit de armoede te komen en de kans
krijgen op een normaal bestaan.

We doen wat we kunnen, zoals het schoolgeld van deze kinderen betalen. Natuurlijk
is wat wij den maar heel klein. Maar de
Bijbel zegt in Gal.6:9: ‘Laten we niet moede worden goed te doen, want wanneer
het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als
wij niet verslappen.’
Henk en Diny Herbold

Michael en Hanneke in Ghana
Lieve partners,
Het mooiste van ouder worden zijn
de kleinkinderen. Op 1 September werden wij gezegend met de geboorte van
ons vijfde kleinkind. Het
is een meisje en werd op
zondag in alle vroegte
geboren, daarom kreeg
ze voorlopig de naam
Akosua. Op 5 oktober
werd er een dienst in
hun huis gehouden.
Toen hoorden we ook
welke namen haar ouders haar gegeven hebben: Hanneke Enyonam.

Overgrootmoeder, grootouders en
kleinkinderen
Mooi aan het ouder worden is dat je
jongeren actief ziet worden om het evangelie op nieuwe plekken te verkondigen.
Pastor Abel is zo iemand. We hielpen
hem aan de Jezus film en het audio NT in
Mampruli en nodigden hem uit in een
van onze workshops. ‘
Hij gaf ons het volgende getuigenis.:
Wuyimah is een moslim gemeenschap
dat ligt aan de Witte Volta Rivier. Er
kwam een uitnodiging voor mij (Abel)
om het evangelie te brengen. Met ons
team gingen we naar Wuyimah. Er
werd geluisterd toen we het evangelie
brachten. Op 9 augustus vroeg de chief
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de Iman te stoppen met zijn moslimgebeden sinds het wel duidelijk was geworden dat de droogte niet opgelost werd
door hun gebeden.
Na 10 Augustus kwam de chief met zijn
raadgevers en bezocht ons team. Met
hen legde we het probleem voor Jezus.
Wij moedigden hen aan hun vertrouwen
in Jezus te stellen en voegden toe dat er
geen Redding is buiten Jezus Naam.
Op 15 augustus toonden we de Jezus
Film in de Mampruli taal. NA het zien
van de film baden we voor regen. Iedereen hief zijn handen naar de hemel en
wij baden een eenvoudig gebed in het
Dagbani, mijn taal en verwant aan het
Mampruli. De gemeenschap beaamde
mijn gebed met hun Ami. Op 16 augustus, vroeg in de ochtend, verhoorde God
ons gebed. De hemel zond de regen en
sinds die dag blijven de regens komen.
Er is blijdschap en iedereen is druk op
zijn veld. Voor Gods koninkrijk is het
vreugde want dagelijks komen mensen
tot Jezus.
Gebreken krijgen hoort bij ouder
worden, zoals we ervaren met onze auto
die we in 2003 kregen. Toen waren we
nog maar een paar jaar getrouwd en
woonden in Santrokofi, waar we 4 bijbelvertaalprojecten leidden. Het is nu 16
jaar later en zo nu en dan hebben we
pech. Het kreunen van de auto geeft aan
dat we toch aan vervanging moeten denken. Volgend jaar zullen we die op onze
begroting zetten.
De Evangelische Gemeenschap Hoogeveen zond Hanneke 35 jaar geleden uit.
Een spannende gebeurtenis om zo’n jong
en onervaren meisje zo ver weg te sturen
met een opdracht. De ondersteuning
werd uitgebreid met anderen en vanaf
1998 kwamen Michael en de drie kinderen erbij. We zijn zo dankbaar voor alle
meeleven en bidden dat God u allen zal
zegenen.
Michael en Hanneke

Ontmoetingen in Nepal
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Vanuit Nepal stuurt Jan regelmatig een informatieve brief met
foto’s. Onderstaand een stukje tekst uit weblog 5 van zaterdag 19 oktober.
Een bijzonder mens en
Green Pastures Hospital
Donderdag 16 oktober werd een dag met
twee gezichten.
Het begon met een begrafenisdienst in
de nieuwe kapel van Green Pastures (het
lepraziekenhuis). Afgelopen week overleed in Kathmandu Eileen Lodge, een
werker van het eerste uur bij INF
(International Nepal Fellowship). Ze is
94 geworden.
Eileen is in 1953 naar
Nepal gekomen, vlak
nadat de grenzen waren geopend. In 1955 is
ze in Pokhara begonnen met leprawerk,
waaruit het Green
Pastures Hospital ontstaan is. Ze heeft zich
haar hele leven ingezet
voor mensen met lepra en in de 80-er
jaren heeft ze zelfs de Nepalese nationaliteit aangenomen. We hebben het voorrecht gehad haar een keer bij ons thuis
in Pokhara te ontmoeten. Een bijzonder
mens is naar haar Heer en Heiland gegaan.
Alles bij elkaar duurde de dienst 3 uur,
alles in het Nepalees uiteraard. Maar het
was goed om erbij geweest te zijn. En
zoals meestal bij dit soort gelegenheden
hebben we veel bekenden gezien. Na de
dienst is Eileen op een speciale plek op
het terrein van Green Pastures begraven.
GLOW
Oorspronkelijk hadden we een andere
afspraak staan deze morgen, bij Resham
en Sita en de jongedames van GLOW. Na
afloop van de dienst heb ik contact met
ze opgenomen. We werden nog steeds

verwacht èn voor de lunch (dal bhat) èn
om de jonge dames van de cursus die
gaande was iets te vertellen over het huwelijk en relaties. Dat laatste (het huwelijk en relatie verhaal) was een behoorlijke uitdaging. Er mocht niet over het geloof en de Bijbel gesproken worden! Ook
Aukje heeft daarbij een belangrijke duit
in het zakje gedaan. Er kwam ook redelijk respons op wat we vertelden. Deze
jonge (bijna allemaal getrouwde) dames
krijgen een opleiding in omgaan met een
naaimachine, zodat ze daarmee na de
opleiding hun brood kunnen verdienen.
Naast het praktische gedeelte wordt ook
aandacht geschonken aan een aantal
sociale aspecten, zoals hygiëne, voedsel
en het gezin.
KHAIRENI
Zaterdag 19 oktober hebben we de kerk
in Khaireni bezocht. We hadden een
vlotte reis samen met Prem en Prabha en
waren (voor het eerst…) ruim op tijd
aanwezig. Er zijn in het verleden veel
problemen geweest in dit kerkje, maar
tot onze vreugde zagen we dat dat nu
helemaal achter de rug was. Er komen
nu ook aanzienlijk meer mensen dan de
laatste jaren het geval was en de nieuwe
voorganger doet het erg goed. Ook in dit
kerkje kom ik al sinds 1999, we hebben
op een goede wijze afscheid van ze genomen. We kregen als eerbetoon door de
voorganger en zijn vrouw een Nepalese
sjaal omgehangen. Na afloop is er altijd
gelegenheid voor voorbede, mensen mogen dan naar voren komen waarna de
leiders van de kerk voor hen samen bidden. Een mooi initiatief!
Jan en Aukje Smit

OASE verjaardagen november
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Singha Klingenberg
Luc Scheld
Nathalie Scheld
Jan Smit
Hanneke Awimbilla-Korten
Basmatie Cornet-Birtantie
Juliette Karsten

OASE gebedsnoden
Elke week staan er een aantal gebedsnoden op het zondagsstencil. Sommige van die noden worden ingelost doordat de situatie verbeterd is. Andere
noden hebben wekelijks onze aandacht. Het is goed mensen met langdurige noden ook hier weer eens onder de aandacht te brengen.
Patricia en Ronald. Met Patricia gaat het steeds op en af wat de gezondheid betreft. Ronald heeft last van migraine in de ogen. De scans van de hersenen hebben
geen problemen laten zien.
Eddy van ’t Hof voor zijn rug! De pijnbestrijding heeft nog niet optimaal gewerkt.
Eddy en Saskia van Essen met Thijs en Christian: het hele gezin lijdt. Bid
voor kracht om vol te houden.
Ellen van Amstel. Zij wacht op overplaatsing naar een ander tehuis waar meer
zorg geboden kan worden.
Wil Bakker lijdt onder verschillende klachten.

