Agenda diensten en samenkomsten in februari

Jaarthema: leven door Jezus ~ februari 2020

Er was eens een korrel graan
gezaaid in de grond

2

Zondag 2 februari 10.00 uur
Viering Avondmaal
Spreker: Hans Cramer (zie pag.3-4)

Dinsdag 11 februari 14.30 uur
Lezen Johannesevangelie bij Gerrit
Poolen olv Marianne Loggers

Zondag 9 februari 10.00 uur
Spreker: René Houtman

Dinsdag 11 februari 20.00 uur
Huiskring bij fam Karsten olv Connie
Karsten

Zondag 16 februari 10.00 uur
Spreker: Marianne Loggers

Dinsdag 25 februari 20.00 uur
Gebedsavond bij fam Bakker olv
Marianne Loggers

Zondag 23 februari 10.00 uur
Spreker: Connie Karsten

Geboren om dood te gaan
Aankondiging zendingszondag in maart

geen mens die het vond

Op 29 maart hoopt Henk Herbold ons te dienen met beelden (Roemenië) en vanuit
Gods Woord. Dan houden we ook de zendingscollecte voor Roemenië.

Colofon

Maar heel langzaam brak het open
en er kwam nieuw leven aan
Zo heeft het zichzelf verloren
Zie je het koren
op de akker staan

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
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.

Ik geloof in wonderen
Het was op 11 december 2019 dat ik
constateerde dat
mijn linkerhand
dikker was dan
normaal
(oedeem).
Ik besloot naar de
huisarts te gaan. De arts in opleiding die
mijn hand bekeek had er geen verklaring
voor. Zij besloot mij een antibioticum te
geven en sprak met mij af dat ik terug
zou komen als de andere hand ook op
zou zwellen. ’s Avonds gebeurde dit,
evenals beide onderarmen.
De volgende morgen dus de huisartsenpraktijk gebeld. Om kwart over elf kon ik
terecht. We gingen samen en Pop reed.
In de wachtkamer ging het fout. Braken,
etc. Vervolgens naar binnen, waar dezelfde arts voorstelde dat ik op de onderzoekstafel zou gaan liggen om tot rust te
komen. Daar houdt mijn herinnering op
totdat ik anderhalve dag later mijn ogen
opendeed in één van de kamers van de
intensive care van het UMC Utrecht.
Piepende apparaten om mij heen, buisjes in mijn keel en in mijn neus, enz.
Wat was er gebeurd? Hier volgt een reconstructie uit wat ik later uit verschillende bronnen gehoord heb.
Toen ik buiten bewustzijn aan het raken
was heeft de arts de hartambulance gealarmeerd. Die was er – met een tweede
‘gewone’ ambulance – binnen een paar
minuten. Mijn bloeddruk daalde sterk en
er was sprake van een septische shock.
Ik ben in de ambulance gebracht (Pop
was in een tweede ambulance). Op weg
naar Utrecht was er een hartstilstand.
De mensen van de hartambulance hebben mij gereanimeerd en hebben besloten niet naar een ‘gewoon’ ziekenhuis te
gaan, maar naar het UMC, het universiteitsziekenhuis.
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verminderde energie, maar dat zal zeker
terugkomen.

Ik kwam op de intensive care en werd
daar na anderhalve dag wakker uit een
kunstmatige coma. Een vreemde ervaring als er plotseling anderhalve dag weg
is waar je niets van weet. Kon daar na
twee dagen vanaf naar de medium care.
Dat werd ook een kort verblijf. Vervolgens naar de afdeling. Ik kon het ziekenhuis na twintig nachten verlaten.

Tijdens de periode in het ziekenhuis gebeurden er ook nog een aantal bijzondere
dingen. Zo reageerde, tijdens het
‘grootbezoek’ van de artsen, één van hen
op de Bijbel die ik naast mij op mijn kastje
had liggen. Hij vroeg mij waarop die open
lag. Dat was Psalm 103: “1 Van David.
Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart,
zijn heilige naam. 2 Prijs de HEER, mijn
ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. 3
Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al
uw kwalen, 4 hij redt uw leven van het
graf, hij kroont u met trouw en liefde, 5
hij overlaadt u met schoonheid en geluk,
uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.
6 ¶ De HEER doet wat rechtvaardig is,
hij verschaft recht aan de verdrukten.” (Psalm 103:1-6 NBV)

Wat zich op de spoedeisende hulp
allemaal afgespeeld heeft, weet ik
(gelukkig) niet. Wel, dat ik daar voor de
tweede keer gereanimeerd ben.

Als opschrift schrijf ik: ‘Ik geloof in
wonderen’.
Welke wonderen dan?
 De eerste was wel dat ik toen dit gebeurde op de juiste tijd op de juiste
plaats was: in de praktijk van de huisarts. Die bevindt zich maar zo’n 600
meter van de ambulancepost. Thuis
had ik die nooit overleefd.
 De juiste personen waren aanwezig. De
arts in opleiding die me opving toen
een en ander begon was iemand die
een flink gedeelte van haar stages gedaan had in de spoedeisende hulp. Zij
wist wat zij doen moest.
 De kans op overleving – zeker op mijn
leeftijd – is miniem, en dat is al bij de
eerste reanimatie (volgens het ziekenhuis is het minder dan 20%), de kans
op overleven zonder hersenschade is
nog kleiner. Ik ben 2x gereanimeerd.
Een rekensommetje leert dat de kans
op overleven dan minder dan 4% is, de
kans op hersenschade is daarbij nog
niet meegerekend. Ik heb ook die
tweede keer niet alleen overleefd, maar
van hersenschade is duidelijk geen
sprake! Het enige waar ik op het ogenblik last van heb, is een sterk

Een gedeelte, dat – voor mij – precies aangaf wat ik meegemaakt had en meemaakte. Zijn reactie: ‘Dat gedeelte heb ik ook in
mijn kamer; ik lees het wel eens met mijn
patiënten.’
De volgende keer dat hij er was, was Pop
er ook. Hij ging als laatste weg, draaide
zich om en zei: ‘Tel uw zegeningen’.
Dat doen we ook!
De tweede bijzondere aanwijzing kwam
van mijn broer. Hij kwam bij ons thuis (ik
was nog in het ziekenhuis), pakte een Bijbel, sloeg die open op Jesaja 38, het gedeelte over de ziekte en genezing van koning Hizkia waarin hij vijftien jaar extra
krijgt, en zei: ‘Dat is voor Hans.’
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Dit staat er:
“15 Wat zal ik nog zeggen? Wat hij
mij beloofd heeft, doet hij ook. Ik zou
mijn levensweg hebben vervolgd, gebukt onder mijn bittere lot. 16 Maar
mijn Heer zei: ‘Tijd om te leven!’ Al die
tijd zal mijn geest in leven blijven. U
geeft mij nieuwe kracht, u doet mij herleven. 17 Zo heeft mijn bittere lot mij
vrede gebracht. U hebt mij behoed voor
het zinloze graf, u hebt mijn zonden
weggedaan. 18 Nee, het dodenrijk zal u
niet loven, de dood prijst u niet, zij die in
het graf zijn afgedaald verlaten zich
niet op uw trouw. 19 Maar hij die leeftleeft! zal u loven, zoals ik doe op deze
dag. Ouders laten hun kinderen weten
hoe trouw u bent. 20 De HEER is mij te
hulp gekomen. Laten wij op de snaren
spelen in de tempel van de HEER, alle
dagen van ons leven.” (Jesaja 38:15-20
NBV)

Het laatste bijzondere is een uitspraak
die twee keer gedaan is door mensen die
voorbeden en zegen uitspraken tijdens
de viering van ons veertigjarig huwelijk,
31 mei 2018: HET IS NOG NIET VOORBIJ.
Wij prijzen de Heer voor de wonderen
die Hij gedaan heeft en die Hij nog
steeds doet!
Onze dankbaarheid, iedere dag weer,
gaat uit naar Hem.
Hans Cramer,
Zeist.

Voor u gehoord, gelezen of gezien
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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 ervaringen
met elkaar te delen.
In het NRC van 16
november 2019 was
een hele pagina gewijd aan Dien de
Haan. Twee weken
voor die datum had
zij op 85-jarige leeftijd haar intrede gedaan in het Huis van
haar Vader God. Dien leefde haars hele
leven in dienst van en afhankelijkheid
van God.
Dien was geboren als gewone boerendochter en kon haar handen laten wapperen als het om dienstbaarheid ging. In
plaats van een naaimachine kreeg ze van
haar moeder een typemachine. Al op heel
jonge leeftijd droomde ze ervan van om
predikant te worden. In de kerk waar ze
thuis hoorde, was dat geen optie, want
vrouwen hadden geen recht op dat ambt.
Toch heeft Dien daar voor gestreden, zij
het op haar eigen manier. Openhartig,
warmbloedig, maar heel overtuigd van
haar mening hield ze haar voet tussen de
deur. In haar huis kwam tal van protestante hotemetoten over de vloer: ouderlingen, dominees en politici. Ze was en
werd vooral bekend als de lieve oma’,
hoewel ze haar hele leven vrijgezel bleef.
Altijd op zoek naar mensen, vooral jonge
mensen. Zelfs na haar pensionering ging
ze twitteren en facebooken om te weten
wat jongeren bezig hield en hoe zij ze kon
bereiken. Dien was als het ware geboren
met pen en papier in haar handen. Ze
schreef in 1967 al artikelen voor de Elisabethbode. Daarna had ze onder de pseudoniem Annie Verdelman een vraag en
antwoord rubriek in hetzelfde blad en
hield tweemaal per week telefonisch
spreekuur.

Ze fungeerde als een soort huismoeder
voor de lezers: ‘De dingen waar je in het
leven tegenaan loopt, zette ik in het licht
van het evangelie. Werkloosheid, ziekte,
overlijden, het komt allemaal in de Bijbel
voor. Zo wilde ik een eindje met de mensen oplopen.’
Later werd ze het brein en het uiteindelijke gezicht van de Elisabethbode en hield
25 jaar lang de touwtjes in handen.
Zo leerde ik, Marianne Loggers, Dien de
Haan kennen en mocht jarenlang met
haar samenwerken.
Dien schreef een 20-tal boeken, maar zag
ook haar kinderdroom in vervulling gaan.
In zogeheten ‘ontmoetingsdiensten’ mocht
ze uiteindelijk de preekstoel beklimmen
en werd een veelgevraagde spreekster, ook
in andere diensten en groeperingen. Toen
Dien om lichamelijke redenen die preekstoel niet meer kon bestijgen, stelde ze
haar kerk een ultimatum: ‘Ik houd pas op
als er een nieuwe vrouw gevonden
wordt.’ Die vrouw kwam er en zo kon Dien
haar passie opnieuw gestalte en uit handen geven!
Dien de Haan. Een gaaf mens laat bij veel
jonge mensen een lege plaats achter. Bij
de lezers van de Elisabethbode is ze een
standbeeld van herinneringen. Ze is haar
hele leven humoristisch geweest en gebleven. Een bekende uitspraak van haar is:
‘Ik ben maar een gewoon mens. Met alle
gebreken van Dien.’
MRL
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Heel persoonlijke ervaringen

Hoe wist je dat God juist jou riep . 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 mensen hun ervaring met ons te laten delen.

Jan en Aukje Smit
In 1983 heb ik een nieuwe en radicale
keus voor Jezus gemaakt. Vanaf dat moment was ik erop gebrand om zoveel mogelijk over het geloof te weten en ook om
actief betrokken te raken bij werk in de
kerk.
Wij (Aukje en ik) hebben toen 4 jaar lang
een zaterdagbijbelschool gevolgd. Na die
tijd zijn we ook actief geworden in de gemeente. Over roeping heb ik in die tijd
niet veel nagedacht.
Al snel werden we gevraagd voor kringleiderschap en daarna ook voor het secretariaat van de gemeente.
Ik heb altijd veel interesse gehad voor
andere volken en culturen, ook in mijn
tijd als stuurman bij de Grote Handelsvaart. Mede daardoor ben ik betrokken
geraakt bij het zendingswerk in de gemeente. In de tijd dat we gevraagd werden om oudsten te worden - wij denken
dat je zoiets als man en vrouw samen
doet - zijn we voor het eerst op bezoek
geweest bij zendelingen.
Dat was in 1990 bij Wim en Riet van Brakel. Ik was als oudste inmiddels in het
bijzonder belast met de zending in de gemeente. Die 6 weken hebben ons op het
spoor van zendingswerk gezet.

In de daarop volgende
jaren hebben we meerdere zendelingen bezocht op het veld.
Ik ging nog een keer
naar Nepal en naar
Thailand en Aukje naar
Oezbekistan. De roeping in ons groeide!
In 1995 besloten we om voor een proefperiode van 3 maanden naar Nepal te
gaan. Dit alles na overleg met de gemeenteleiding, de zendingsorganisatie en
natuurlijk met de Heer zelf.
Deze periode gaf helaas geen positief resultaat, dus zijn we toen lichtelijk gedesillusioneerd begin 1996 teruggegaan.
Hadden we de Heer niet goed verstaan?
Ongeveer een jaar later kregen we van
allerlei kanten profetieën die erop duidden dat we ons toch klaar moesten maken om in Nepal te gaan werken. Meerdere bevestigingen ontvingen wij, ook
door mensen die onze plannen niet kenden. De uiteindelijke bevestiging zagen
we vooral in de onmogelijke opgave om
voldoende support te krijgen.
Maar de Heer voorzag, ruim op tijd!
Jan Smit

In die periode is de ‘zendingsgraankorrel’
in ons leven gepland. Vanaf dat moment
zijn we ook meer en meer
betrokken geraakt bij zending.
We hadden toen samen het
idee dat de Heer ook van ons
verwachtte om onszelf
beschikbaar te stellen
voor uitzending.

Hoeveel goden zijn er?
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Vanmorgen (20 januaari), toen ik bezig was met het contact met mijn
studenten van de engelstalige Biblbasics-cursus, kwam ik van iemand
uit Pakistan een heel vreemde vraag tegen.
U moet weten dat de studenten alle vragen die ze hebben voor wat betreft de les aan hun mentor mogen stellen en dit was een les over de
schepping.
Nu die vraag. Hij luidde: ‘Welke goden hebben de God geholpen bij de schepping’.
Een gekke vraag? Ja. Maar de vraag verraadt een hele wereld die er achter zit.
Dat hij spreekt over ‘de God’ is minder vreemd dan het lijkt: uit al zijn antwoorden
bleek dat hij moeite had met engelse grammatica. Daar ‘kijk je dan doorheen’.
Maar dat hij het heeft over andere goden zegt wel wat. Daar zit een wereld achter.
Welke? In het land waar hij woont, Pakistan, is 4% van de bevolking Hindoe. Zou hij
ook een Hindoe-achtergrond hebben?
Hindoes hebben vele goden. Een of meer erbij maakt dan niet zo veel uit. Dat kan net zo
goed de christelijke God zijn.
Ik heb hem geantwoord dat Genesis 1:1 duidelijk zegt: “In het begin schiep God de
hemel en de aarde” en dat er daar geen andere God genoemd wordt, maar dat God
schept door Zijn Woord en dat dat volgens Johannes 1 Zijn Zoon, Jezus Christus, is.
En nu maar hopen en bidden dat de boodschap het hart van deze student bereikt.
Natuurlijk, een internetbijbelcursus geeft kennis van de Bijbel. Maar dat is niet het belangrijkste: het gaat om veranderde harten en levens.
En nog wat: u zult begrijpen - op een vorige pagina gelezen? - dat ik weer aan de gang
ben. De drie weken dat ik in het ziekenhuis lag en nog zeker een week daarna thuis
heeft mijn taak in GlobalRize stilgestaan. Nu niet meer.
Prijs God die nieuwe kracht geeft!
Hans Cramer
voorzitter Zendingscommissie De Oase

Zendingscollecte GlobalRize
Hans Cramer zou op 22 december een van de spreker zijn geweest. Maar toen lag hij
nog in het ziekenhuis! Toch hebben we zijn taak in GlobalRize gehonoreerd door op 1ste
kerstdag een zendingscollecte te houden.
OASE-penningmeester Anneke mailt:
De kerstcollecte bracht vorig jaar (2019) € 172,90 op en er is nu (2020)
nog eens €30,00 op de rekening bijgeschreven als gift. Er is voor GlobalRize totaal € 202,90
overgemaakt.

Bericht van Freek en Mina
Dag allemaal,
We zitten alweer midden in januari. Nog
even en het jaar is weer om
Hier gaat het goed met ons en we genieten
ervan dat de onze zoon Titus met zijn
vrouw Heba bij ons zijn.
Het is hier nog steeds koud en het lijkt wel
kouder te worden. Veel mensen lijden
hieronder.
Onderstaand vinden jullie weer een beschrijving van onze avonturen.
Hartelijke groet, Freek en Mina
Nog even een terugblik naar rond de jaarwisseling. Op 29 december vertrokken wij
naar het dorp waar Mina vandaan komt.
Daar woont een broer en zijn vrouw. We
hadden een geweldige tijd.
Helaas overleed een oom van Mina. Hij
was in een ziekenhuis in de stad, maar
werd overgebracht naar zijn geboortedorp
waar hij begraven werd. Dit dorp was niet
zover bij het dorp van Mina’s familie vandaan.
Om er te komen werd het een erg lange en
moeizame reis, want het regende. De wegen zijn erg slecht en overal ligt modder.
Mensen lopen midden op de weg om de
modder langs de kanten te ontwijken. Het
zicht was matig tot slecht, dus het was ook
allemaal niet zonder gevaar. We hadden
daar geen auto en huurden een busje om
naar die begrafenis te gaan. De chauffeur
was nogal onzeker en had, denk ik niet veel
ervaring. Om bij het huis te komen waar
de begrafenis plaats zou vinden moesten
we een heel eind over wegen die bestonden
uit modder. Gelukkig ging het goed om
daar te komen al had de chauffeur soms
moeite om de auto niet vast te laten lopen.
Na de begrafenis moesten we weer langs
diezelfde modderweg terug. Dit keer ging
het niet zo goed.
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De chauffeur nam bochten veel te ruim
waardoor hij in de berm vast kwam te
zitten. Hij wist niet goed welke kant hij
het stuur moest draaien om er uit te
komen en kwam steeds verder van de
weg af.
Op het laatst zat hij vast tussen een hek
en een boom. Een grote groep mannen
die ook op de begrafenis aanwezig was,
kwam ons helpen. Het lukt echter niet
om die auto tussen dat hek en die boom
vandaan te krijgen.
Je kunt het geloven of niet, maar
men besloot de boom om te hakken. Dat
werd gedaan en met veel moeite en duwen was auto eindelijk vrij en konden we
verder rijden. Dit keer ging het allemaal
goed en kwamen we weer veilig aan in
het dorp van Mina’s familie.
Toen we in het dorp aankwamen kregen
we (Freek) direct een verzoek om in een
kerk in het dorp te komen spreken op 1
januari. Het was een kleine kerk waar zo
rond de dertig mensen waren samen gekomen. Veel van die mensen konden niet
stil zitten (ze zitten daar op de grond) en
liepen in en uit. De dienst begon met
ongeveer tien mensen. Dit liep op tot
ongeveer dertig en liep aan het einde van
de dienst weer terug tot een man of vijftien. Wel te begrijpen want de dienst
duurde erg lang.
Mensen werden uitgenodigd om een
nieuwjaarsgroet te brengen, maar zo’n
groet liep uit tot een lange toespraak.
Toen Freek uiteindelijk aan de beurt was
heeft hij het maar kort gehouden.
We houden deze brief dan ook maar
kort
Lieve groet en veel dank voor de zegeningen die jullie over ons uitstorten.

Kerkgroei in Nepal
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Jan en Aukje Smit maakten in oktober 2019 hun - naar hun leeftijd
gerekend - waarschijnlijk laatste zendingsreis naar Nepal.
Hun betrokkenheid is echter niet afgelopen.
Jan vertelt.
Afgelopen reis zijn we ook bij Tilak en
Ganga op bezoek geweest. [Tilak is zo’n
beetje hun
pleegzoon–
red.]
Tilak vertelde ons trots
over de plannen voor de
bouw van
een kerk op het stuk grond dat ze
(eindelijk) hadden kunnen kopen.
De grondprijzen zijn de afgelopen jaren
als een raket omhooggegaan, nadat bekend werd dat er een nieuwe weg tussen
Thecho [hier wonen ze en hebben er hun
kerkje—red.] en Kathmandu aangelegd
zou worden.

Ook de bouw zelf is door de nieuwe
overheidsregels behoorlijk duurder geworden.
Afgelopen weken hebben ze het fundament gelegd voor het gebouw, het wachten is nu op meer geld voor de bouw,
want dat is op.
Graag uw gebed hiervoor.
Jan Smit

Dank U wel uit Ghana
De complete Kusaal audio Bijbel en de
Bijbel app worden gebruikt in kerken en
familiebijeenkosmten. Velen hebben deze
inmiddels gedownload van het internet.
Zonder uw steun of gebed was dat niet
gelukt. Namens ons allen: dank u wel!

10

Op de foto (kerstkaart 2019): Michaels
moeder, Michael en Hanneke, kinderen
en kleinkinderen.
Michael en Hanneke Awimbilla

OASE verjaardagen februari
03 feb
09 feb
14 feb
20 feb
28 feb
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Jedidja Hoogenraad
Reyhan Klingenberg
Adeline groenhart-Celosse
Sifra Hoogenraad
Niels Scheld
Wil Bakker

OASE verhuizing
Ellen van Amstel-van Pelt is weer terug in Zeist.
Haar nieuwe adres is:
p/a Heerewegen, 4de etage. kamer 8
Arnhemse Bovenweg 80
3708 AH ZEIST

OASE medeleven
We ontvingen een rouwkaart van

Mevrouw Tilly Coeckelbergh
echtgenote van wijlen de heer Luc De Munck
Geboren te Mechelen op 24 december 1923
en zachtjes van ons heengegaan te Genk op 4 januari 2020
De uitvaartdienst heeft plaats gevonden op woensdag 8 januari 2020 te Genk.
Paul en Rina Van der Laan - De Munck
Timon Van der Laan
Ferry en Natasha Naron - Van der Laan
Lasse
Overige familieleden
Wij hebben namens leden en vrienden van De Oase ons medeleven bekend gemaakt
aan Rina en Paul van der Laan.
Op 28 januari bereikte ons het bericht dat Willie van der Laan, vrouw van dr.
Cees van der Laan, op 68-jarige leeftijd is overleden.
Willie was de schoonzus van Paul en Rina van der Laan.

