Agenda diensten en samenkomsten in maart

Jaarthema: leven door Jezus ~ maart 2020
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Zondag 1 maart 10.00 uur
1ste lijdenszondag + Avondmaal
Spreker: John Karsten

Dinsdag 11 maart 20.00 uur
Huiskringavond bij fam. Karsten

Zondag 8 maart 10.00 uur
2de lijdenszondag
Spreker: Sietze Houtman

Dinsdag 11 maart 14.30 uur
Bijbelleeskring bij Gerrit Poolen

Zondag 15 maart 10.00 uur
3de lijdenszondag
Spreker: Marianne Loggers

Dinsdag 31 maart 20.00 uur
Gebedsavond plaats wordt nader
bekend gemaakt
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Zondag 22 maart 10.00 uur
4de lijdenszondag
Spreker: Connie Karsten
Zondag 29 maart 10.00 uur
5de lijdenszondag
Zendingszondag Roemenië
Spreker: Henk Herbold
Ledenvergadering 19.30 uur

Colofon
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Zo horen wij bij Uw liefde
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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.

Steeds bereid

3

Bericht van Freek en Mina
Beste broeders en zusters,

Hoe en wanneer verkondig je het evangelie van Jezus Christus? Een
vraag waar mee ik voor mijzelf deze week geconfronteerd werd.
Door iedereen die in je buurt komt er op aan te spreken? Zoals staat in
de tweede brief van Paulus aan Timotheus, het vierde hoofdstuk, vers

2: “Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of
niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht
vereist.”
Het doet me denken aan mensen die zich
geroepen voelen als ‘straatevangelist’. Je
ziet ze al vanaf een afstand. Ze zien jou ook.
Ze spreken je soms aan, midden tussen de
winkelende massa. Niets mis mee. Maar je
moet er wel voor geroepen zijn. Het kúnnen.
En: het werkt alleen maar bij mensen die
ervoor open staan om de boodschap op díe
manier te ontvangen.

Of: uitsluitend door je daden? Het werkt zeker, al kan het wel eens erg lang duren. Vaak
is het de beste manier in een werksituatie. Je bent tenslotte niet als zendeling aangesteld in een bedrijf, maar om je taak te doen. Mensen zien het toch wel. Je bent anders.
Ik heb het meegemaakt dat iemand die mij tijdens een bedrijfscursus moest beschrijven
voor de hele groep toen hem gevraagd werd, wat een ander beroep voor mij zou zijn,
spontaan zei ‘dominee’. Hij had het niet van mij.
Ik ken trouwens iemand die buschauffeur is in Utrecht. Met kerst stuurde ze al haar
collega’s een kaart met daarop het hele evangelie. Zo kan het ook.
Niet iedereen past in zo’n ‘hokje’. Dat is niet erg.
Wat wel kan is wat Petrus in het 3e hoofdstuk van zijn eerste brief schrijft. Petrus, de
apostel die bekend stond omdat hij altijd zo spontaan was. In zijn leven had hij kennelijk geleerd om anderen zichzelf te laten zijn. Hij schrijft: “14b Wees daarom niet
bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen; 15 erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt
iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.” (1 Petrus 3:14b-15 NBV)
Dat is de kern: niet bang zijn voor mensen. Leven voor Jezus. Steeds bereid om iedere
vraag over je relatie met Hem te beantwoorden. Zo is het voor ieder van ons toch mogelijk om te leven met en voor Jezus Christus? Zo ben je zendeling in je eigen omgeving.
Hans Cramer
voorzitter zendingscommissie

Waar vinden wij rust? Mattheüs 11:28
wijst ons de weg: “Kom naar Mij toe,
allen die vermoeid en belast zijn, en
Ik zal u rust geven.” Die rust hebben
wij zo nodig in veel situaties.
Het rommelt nog steeds met de bouwvergunning voor de kerk in Bhatara. Twee
mensen zijn hier regelmatig mee bezig,
maar tot nu moeten wij de rust van de
Heer zoeken om moed te houden.
Dit gebouw is zo belangrijk voor de kerk en
voor de projecten die er in ondergebracht
moeten worden. We hebben nu een ruimte
die wij huren. Daarin worden de kerkdiensten gehouden en alle bijeenkomsten die
daar bij horen. Oók wordt deze ruimte gebruikt voor de lagere school.
Het lijkt wel of er gespeeld wordt met onze
rust. De huisbaas heeft laten weten dat we
eind april uit dit gebouw moeten. Het
nieuwe gebouw is nog niet klaar en waar
vinden we een gebouw waar een kerk en
school in ondergebracht kunnen worden?
Huisbazen hier staan niet te trappelen om
ruimten voor kerkdiensten te verhuren.
Waar, o waar is onze rust?
Wij vinden die rust in de Heer die de beste
plek voor ons heeft en die dat zal geven als
het Zijn tijd is.
Een stad als een land
De verkiezingen voor twee burgemeesters
in de hoofdstad zijn net voorbij. Twee burgemeesters, want de stad is zo groot waardoor het in tweeën is verdeeld. Er wonen
hier bijna zoveel mensen in de stad als bij
jullie in het hele land. Natuurlijk werden
deze verkiezingen op een zaterdag gehouden.
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De dag van onze Bijbelstudies die wij
bijna een half uur rijden bij ons huis vandaan houden.
Helaas kwam er een verordening waardoor die dag een auto– en motorvrije dag
zou worden. Freek kon natuurlijk met
een riksja gaan, maar dat werd hem sterk
ontraden.
Een nevenverschijnsel van verkiezingen
hier is vaak rellen en gevechten tussen de
verschillende politieke groeperingen. We
moesten dus de studies een week overslaan. Gelukkig bleef het over het algemeen rustig in de stad.
Nog een bijkomstigheid waren de posters. Honderdduizenden posters op A4formaat hingen aan touwen die over de
wegen gespannen waren. Rijen posters.
Om die posters zo lang mogelijk goed te
houden werden ze geplastificeerd.
Een rechtbank verbood dit in verband
met de vervuiling van het milieu, maar
niemand trok zich daar iets van aan.
De dagen na de verkiezing werden die
tonnen plastic verzameld en volgens de
krant verwerkt in allerlei producten zoals
kaften van aantekenboekjes en plastic
potjes. Helaas verdwijnt dit naderhand
ook in de goot.
We begrijpen dat het milieu bij jullie ook
veel aandacht krijgt. Het gaat tenslotte
om Gods schepping.
Wij bidden jullie allemaal de rust van de
Heer toe. Heel veel dank voor jullie
gebeden en gaven.
Lieve groet,
Freek en Mina
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In Roemenië werken we nu al weer
13 jaar samen met het team van het
sociaal centrum in Oradea.
Het is duidelijk dat het leven in Roemenië voor veel mensen nog erg moeilijk is.
Ongeveer 60% van de bevolking leeft in
armoede en daarvan is 40% in diepe armoede. Dit deel van hen zinkt zelfs heel
diep weg en heeft regelmatig gebrek in
noodzakelijke levensbehoeften zoals voeding en kleding. Veel mensen verdienen
tussen de 200 - 400 euro per maand en
moeten daarvoor vaak ploegendiensten
draaien of zelfs 6 dagen per week werken. Werkdagen van 10 en 12 uur zijn in
Roemenië nog steeds ‘gewoon’.
Oudere mensen die 40 jaar of langer gewerkt hebben, ontvangen heel vaak niet
meer dan 200 euro pensioen per maand.
In principe kan men hier niet van leven
en veel ouderen kiezen er noodgedwongen voor om toch gewoon door te werken. De problemen ontstaan als het echt
niet meer kan; dan is men afhankelijk
van de gulheid van kinderen en andere
familieleden.
Uit onze contacten
Een moeder komt binnen om met ons te
praten. Haar handen zijn zwart en iemand van het team legt ons uit hoe dat
komt. Zij en haar man en
twee nog kleine kinderen
verdienen hun geld o.a. met
het pellen en verkopen van
walnoten. Daardoor ontstaan die zwarte handen.
De inkomsten van deze
walnoten zijn echter onvoldoende om alle kosten van

levensonderhoud te kunnen betalen,
daarom werken zij en haar man ook nog
regelmatig in de schoenfabriek. Alleen
dat gaat meer op afroepbasis, dus als er
werk is en ze hen laten komen. In ieder
geval was er op dit moment al twee
maanden geen werk in de schoenfabriek
en hadden ze dus alleen geld van de noten. Toen we vroegen hoeveel dat dan
was, werd ons verteld door iemand van
het team dat het minder dan 100 euro
per maand is. Geen wonder dat ze nu een
huurschuld hebben.
Na enig aandringen vertelt maar één van
de teamleden ons meer. Ze heeft ook lichamelijke klachten, waar ze feitelijk niet
graag over praat. Haar rechterbeen is een
behoorlijk stuk korter en daarvoor zou ze
aparte schoenen nodigebben. Daardoor
heeft ze constant pijn in haar rug en heupen en moet ze feitelijk medicijnen gebruiken tegen de pijn. Maar dat kan ze
weer niet betalen. Vaak komt het voor dat
ze haar zoontje op het centrum brengt en
daarna even moet gaan zitten vanwege de
pijn, voordat ze weer verder kan.
We denken dat hier in Nederland zo’n
vrouw gewoon geholpen zou kunnen worden, maar dat ligt toch wat gecompliceerder in Roemenië. De kennis is er wel,
maar mensen die geen geld hebben worden gewoon niet geholpen. Uiteraard bidden we voor haar en we doen wat we kunnen om haar financieel te helpen.
We willen ook in 2020 ook weer helpen.
Deze mensen zijn christenen die Jezus
liefhebben en dus onze medebroeders en
zusters in de Heer. Help ons!
Henk en Diny

Kerk en kerkgroei in Nepal

DIPAK
Goed nieuws uit India: Dipak heeft met
goed gevolg zijn theologische opleiding
in Kerala (India) afgesloten. Zijn plan is
om hierna zijn ‘masters’ te doen en daarna in Nepal aan de slag te gaan!
Mooie ontwikkelingen. Nepal heeft goed
geschoolde theologen hard nodig om zo
in Nepal
meer voorgangers op
te leiden en
te begeleiden!
Op de foto
Dipak en
zijn gezin
tijdens de
afsluitingsceremonie.
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faciliteren van een training om te leren
naaien en te leren omgaan met een
naaimachine. De cursus duurt 6 maanden en is bedoeld voor vrouwen uit
achterstandsgroepen. Dat zijn
vrouwen die het financieel moeilijk
hebben, alleenstaand of gescheiden zijn
en in Pokhara of omgeving wonen.
Het trainingscentrum staat ook in
Pokhara en de laatste keer begonnen
we met een groep van 25 vrouwen
waarvan er 23 de hele opleiding afgemaakt hebben. Door persoonlijke omstandigheden was dit helaas voor de
andere 2 niet mogelijk. Aan het eind
van de opleiding ontvangen zij een
door de overheid erkend certificaat.
Eén van de deelneemsters vertelt:
‘Ik heet Ruku enben 25 jaar, getrouwd
en we hebben een dochter van 8. Mijn
man heeft soms werk als chauffeur en
is niet veel thuis. Zijn ouders wonen in
India. Soms is mijn man er 4 tot 6
maanden niet en ik heb dan geen idee
waar hij uithangt.
Hij drinkt veel alcohol en hij brengt
weinig geld binnen voor het gezin. Hij
is onberekenbaar en onbetrouwbaar.

Daardoor was ik op een gegeven moment wanhopig, omdat ik geen idee had
hoe ik uit deze uitzichtloze situatie kon
komen, tot ik hoorde van de GLOWopleiding.
Na een aantal gesprekken mocht ik
meedoen aan de opleiding, mijn man
was in die tijd weer weg. Toen hij na
een tijd thuiskwam en hoorde van de
opleiding die ik deed, werd hij boos en
probeerde me te bewegen er mee te
stoppen.
Ik zei tegen hem: Jij bent steeds zo lang
weg, ik ga met deze opleiding door, je
kunt me niet daarvan weerhouden!
In het begin vond ik het heel moeilijk
om met de naaimachine om te gaan,
maar ik was vastbesloten: ik ga en zal
het leren. Na een maand of twee begon
dit een stuk vertrouwder voor me te
worden. Nu heb ik al zo veel zelfvertrouwen dat ik thuis af en toe al wat
naai voor mijn buren, waardoor ik
weer wat geld heb om eten te kopen.
Maar ik heb er niet alleen naaien geleerd. We kregen ook veel te horen over
een goed familieleven, ouderschap,

gezondheid, voeding, regels en wetten 7
en over de rechten van vrouwen.
Voor die tijd hadden mijn man en ik
vaak ruzie en behandelde ik ook onze
dochter niet goed. Het gevolg is dat ook
mijn man langzaam aan het veranderen is!
Maar het mooiste dat ik door de opleiding van GLOW heb gekregen is vrede
in mezelf. Mijn hart en mijn leven zijn
helemaal veranderd. Ik weet nu ook dat
Jezus voor mijn zonden gestorven is,
niet als een uiterlijk ritueel, maar als
iets dat mijn hart geraakt heeft. Ik weet
dat het zelfs meer is dan een verandering in mezelf alleen. Daardoor heb ik
ook een positieve invloed op mijn omgeving, mijn familie, mijn buren en vrienden. Ik hoop en bid dat ook anderen in
de toekomst deze opleiding van GLOW
kunnen volgen.’
Ik [red.– Jan Smit] heb zelf de afgelopen jaren ook een steentje hieraan
mogen bijdragen door ze het een en
ander te vertellen over hoe we als christen tegen het huwelijk aankijken. GLOW
is een prachtig werk met grote gevolgen.
Bid s.v.p. voor Sitah die hieraan leiding
geeft.
Jan Smit

Uitdagingen in Ghana
Hartelijk dank voor het februari
magazine dat weer vol staat met verhalen en getuigenissen. We hebben
God gedankt voor het leven van
Hans Cramer en de wonderlijke weg
die God met hem is gegaan.
In onze laatste MiHa bode vroegen we gebed voor een workshop die we zouden
houden voor het volk vd Nafaanra. Er waren nogal wat moeilijkheden die overwonnen moesten worden. De workshop is opnieuw uitgesteld - dat is de derde keer omdat men er nog niet klaar voor was.
De Nafaanra hebben hun volledige Bijbel,
maar omdat de typesetting niet in Ghana
was gedaan, maar in de VS, hadden we
geen softcopy van de Nafaanra bijbel.
Ik had die nodig om daar de verhalen over
Noach uit te selecteren. Het leek erop dat
de Nafaanra Bijbel ook niet online te lezen
was of te kopiëren.
Plots kreeg ik bericht waar ik de Nafaanra
Bijbel toch online kon vinden. We zijn dus
weer een stapje verder!!!
Opnieuw wil ik jullie vragen te bidden voor
deze taalgroep. Hun taal is achtergesteld
en wordt niet officieel op de scholen les in
gegeven. De Nafaanra zelf zijn wel actief
om extra klassen toe te voegen aan het reguliere onderwijs ,zodat op verschillende
scholen toch wel Nafaanra leesles wordt
gegeven. Maar dat is maar een beperkt
aantal en sterk afhankelijk van donoren.
De Nafaanra taalgroep wordt overschaduwd door een andere grote Ghanese taal
(Twi). Er is dus een blijvende behoefte om
actief hun taal te promoten voor het betrekken van christenen bij de Bijbel in hun
eigen taal.

PCC/ACN ontvingen de ‘GLOBAL NGO LEADERSHIP EXCELLENCE
AWARD uit handen van de World CSR Congress in Mumbai (India). Alle eer en
glorie aan God die ons in staat heeft gesteld dit te bereiken en ons geloof te sterken.

8

Als we in maart eindelijk deze workshop
gaan geven, willen we de deelnemende
kerkelijke leiders een jong iemand gaan
aanstellen die het computer programma
voor bijbelvertaling (Paratext) zal gaan
leren en daarin de Nafaanra Bijbel kan
beheren.

In dit programma kan die persoon revisies aanbrengen en aantekeningen maken en nog veel meer dingen doen. Het
heeft de complete woordenlijst van de
Bijbel, maar ook een basis voor een
woordenboek, of om bepaalde bijbelse
termen te gaan bestuderen.
Nu is paratext alleen bekend bij hen die
de bijbelvertaling deden (2 oudere mannen) en nu moe zijn van het werk van
bijbelvertaling. Daarom vragen we gebed
dat ze iemand vinden die zijn hart aan
dit werk wil verbinden.
Dit probleem geldt niet alleen voor de
Nafaanra groep, maar eigenlijk voor alle
14 taalgroepen die nu een volledige
Bijbel hebben. Binnen GILLBT zou ook
een visie moeten ontstaan om deze taalgroepen te gaan begeleiden, totdat elke
groep weer mensen heeft die met de revisie en bestudering van de bijbel aan de
gang gaan. Bid dat deze visie binnen
Ghana sterk zal groeien.
Hanneke Awimbilla

Voor u gehoord, gelezen of gezien
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 februari leerde Anneke ons een nieuw
lied van Sela zingen. De tekst vindt u op
de omslag. Via YouTube is het ook te
beluisteren.: https://www.youtube.com/
watch?v=wXiNOykqBRU
Na m’n heupoperatie kwam een oudcollega een attentie brengen.: het boekje
Medemens 4, een uitgave van Kerk in
Actie.

Geen echt leesboek met hoofdstukken,
maar meer een boekje ter overdenking.
Steeds een fotopagina met daarnaast een
gebed, gedicht of een stukje proza.
Ik ‘smul’ van die creativiteit. En zo vond
ik dus ook zo’n mooi gedicht van Hans
Bouma, dat in andere bewoording het lied
van Sela weergeeft.

Tot het uiterste
Zó mens zijn Zó mens zijn
dat je ook medemens, dat je niet vereenzaamt,
ook medeschepsel bent, niet verschrompelt,
niet opgaan in jezelf, zó mens zijn
niet leven dat je solidair bent,
beneden je niveau je verantwoordelijkheid voelt op weg gaan naar de ander, dat je leeft,
hem omringen met aandacht, leeft tot het uiterste,
vechten voor z’n geluk sámenleeft.

OASE verjaardagen maart
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Emma Nicolai
Marianne Loggers
Carla Schilleman
Letty Scheld-van Wijnbergen
Aukje Smit-Mik
Sorange van Breukelen
Ronald Lucas
Peter Hendriks
Geert Grooten
Noam van Hemert
Patricia Lucas-de Jong

OASE medeleven
We ontvingen een rouwkaart van de familie Hoogenraad. Op de voorkant een tekening van de moeder van Inge.
Aan de binnenkant de tekst uit Rom. 8:24-25:
De hoop van Gods kinderen

Daarnaast de tekst: Groot was zijn verlangen om zijn Heer en heiland te ontmoeten
van aangezicht tot aangezicht..
Onze lieve vader en opa is nu eindelijk Thuis!

Jasper Janse

weduwnaar van Cora Speelman
Serooskerke, 27 september 1928
Veenendaal, 9 februari 2020
Niels Janse
Inge en Gerard Hoogenraad
Ruben, Jedidja en Miquel, Sifra, Boaz
Margot en Erik van Trooyen
Selma en Hans Arendse
Esther en Mike, Jonathan, Tabitha
Renata en Max Souisa
Yaron, Kai, Ian
De begrafenis heeft plaatsgevonden op 15 februari 2020 op de Munnikenhof te
Veenendaal.

OASE medeleven
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Op 14 januari stond er een bericht op de Facebookpagina van ons oud-gemeentelid Guusje Koeslag.
Zij was op 11 januari jarig en schrijft:
Hartelijk dank voor je lieve wensen voor mijn 96ste
verjaardag.
Op 27 februari ontvingen we weer een bericht. It
keer niet van, maar over Guusje: Vannacht is Guusje
overleden.
Ze is een nieuwe toekomst binnen gegaan.

OASE voorbeden en dank
Elke week delen we gebedsnoden van leden en vrienden. Omdat niet iedereen het
zondagsnieuws ontvangt, maken we melding van een aantal noden.
Hans Cramer moest helaas een dag naar het ziekenhuis terug, omdat hij allergisch
bleek voor een nieuw medicijn. Maar hij is opnieuw ‘still going strong’ en aan het
werk voor GlobalRize. Pop Cramer heeft een heupontsteking, die ‘vanzelf’ moet
overgaan. Maar ze is voorlopig aangewezen op de hulp van een stok!
Marianne Loggers kreeg 22 november een compleet nieuwe heup, die zich bijzonder snel heeft aangepast z’n nieuwe plek. Bij de controle drie maanden later (eind
februari) is ze genezen verklaard en hoeft niet meer terug te komen. Bij de specialist/chirurg. Dat is een opsteker voor:
1. Ben Cornet die ivm zijn slechte heup half maart een tweede bezoek brengt aan
dezelfde specialist in dezelfde kliniek!
2. Gerda van Groningen die half maart een knieoperatie krijgt in dezelfde kliniek!
Louise van Otichem is ernstig ziek, waardoor haar krachten snel afnemen. Ze
geniet nog wel van elk kaartje met vlinders, vogels of bloemen.
Wil Bakker werd half februari opgenomen in het ziekenhuis vanwege een ernstige
beeninfectie. Een paar dagen voor haar verjaardag (28 februari) mocht ze naar huis,
waar ze verzorging krijgt van de thuiszorg en van Jaap!
Eddy van ‘t Hof hoopt op een nieuwe ingreep, die de pijn in
zijn rug en benen moet verlichten.

Evangeliegemeente De Oase Zeist
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Tijd en adres samenkomsten: elke zondag 10:00 uur
Gebouw Zeister Mannenkoor ‘Torenlaan Theater’
Torenlaan 38 te Zeist

