Tekst : Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder
die in hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Getuigenis van Maarten.
Op 25-11-2016 ben ik in de Oase geweest op vrijdagavond bij bidden voor uw nood. Mensen hebben toen voor mij
gebeden. Vanaf die datum rook ik niet meer. Na het gebed heb ik al mijn rookwaren weggegooid.. Het is niet altijd
even makkelijk om te stoppen met roken, maar Jezus heeft ons gebed verhoord. Het eten smaakt mij beter en ik ruik
de natuur om mij heen weer, de duizelingen zijn ook weg. Dank u Heer.
Wilt u ook voor u laten bidden, voor ziekte, moeite of nood ? kom langs op de daarvoor bestemde avonden. zie agenda
wanneer het bidden voor mensen weer is.

Bezoek van de Berea gemeente
Op deze foto is tijdens de Soos op woensdagavond een huiskring van
de Berea gemeente op bezoek. Het was zeer geslaagd . Nadat de Soos
afgelopen was kregen ze een filmpje te zien over de Oase en de
dingen die er gebeuren. Er konden vragen gesteld worden. De
mensen waren totaal verrast over het werk in de Oase en welk een
impact het leven op bezoekers heeft.
Zo nodigen wij (van de Oase) alle huiskringen en kerken uit uw
huiskringavond eens te verrijken met een bezoek aan de Oase. Ook
is er een mogelijkheid om uw vergadering in de Oase te houden onder voorbehoud dat we ons filmpje en ons praatje over
de Oase aan u mogen laten zien. Gewoon een persoonlijk bezoekje of met bijv. een gebedskring mag natuurlijk ook. Mail
ons even voor een afspraakje. Zie colofon achterzijde nieuwsbrief.
Ik werd bepaald bij Markus 9 vers 30 tot en met vers 37
Jezus spreekt hier voor de 2de keer, Hij sprak met zijn leerlingen over Zijn komend lijden en sterven, maar zij verstonden
het niet en hadden het druk met wie nu van hen de voornaamste zou zijn in het te verwachte koninkrijk. Je beseft dan
allereerst hoe verdrietig het voor de Heere Jezus geweest moet zijn om bezig te zijn met wat Hij moest doen voor de
zonden van ons mensen en het werelds denken van zijn leerlingen. De voorganger die bij ons te gast was had het over
een ladderziekte. Dat is, als wij naar andere mensen kijken wij hen zien vanuit ons eigen beeld. Wij staan dan
halverwege op onze ladder en kijken dan naar de mensen om ons heen. “Ik doe dan niet wat hij of zij doet”. “Of ik doe
dat veel beter””. We hebben dan de neiging om op anderen neer te kijken of ons beter te voelen.
Jezus komt dan even later met een kind bij hen en omarmt het kind en zegt dan tot zijn leerlingen: Wie een van deze
kinderen zal ontvangen in Mijn naam, die ontvangt Mij en zo wie Mij ontvangt, die ontvangt Mij niet maar de Vader.
Jezus gaf alles aan ons mensen. Hij was er voor een ieder in nood en was er voor alle mensen ook voor hen die misschien
maatschappelijk niet zo van belang zijn en waar wij soms op neerkijken vanuit onze ladder, omdat ze bijvoorbeeld niet
belangrijk zijn of niet passen in een regulier jasje. Maar voor de Heere Jezus zijn mensen zoals u en ik zeer belangrijk,
Hij heeft zijn leven gegeven voor ons allen en wil dat wij Hem navolgen, niet op mensen neerkijkend maar vanuit de
Liefde van Jezus anderen gelijkwaardig tegemoet tredend. Een bakje koffie aanbieden, een luisterend oor, met mensen
in de knel bidden en er oprecht voor ze zijn.
Ik dacht als bestuurslid van de OASE , maar dat voorbeeld zie ik in vervulling gaan als ik in de OASE kom en ervaar hoe
de medewerkers omgaan met de bezoekers. De gastvrijheid van onze OASE is een duidelijk voorbeeld omdat de
medewerkers de bezoekers van waarde vinden. Wat zijn we gezegende mensen dat wij als OASE medewerkers dit kunnen
en mogen laten zien. Hem alle eer.
Hein van Klooster
We hebben begin dit jaar afscheid
genomen van Diny Loedeman.

We heten welkom in de Oase als nieuw bestuurslid
Yolanda Fiddelaar.

Deze maand nemen we afscheid van
Dirma Mulder, zij gaat trouwen en daarna
verhuizen naar Heerenveen.

Ook hebben we verschillende nieuwe medewerkers
mogen verwelkomen. Dit zijn: Marianne van
Limbeek, Merel Polinder, Teunie Bosch, Reneé
Terwel,
Veel zegen op jullie werk in de Oase.

We danken jullie beiden voor jullie inzet
en het werk in de Oase.

Verkoop:.
Israël producten,
eieren in de Oase.
Opbrengst voor de
Oase.
10 st 1,80.
20 st 3,60.
30 st 5,00

De nieuwe gevel
Omdat de gemeente beslist
heeft: “ alle luifels moeten van de winkels af”, verdween ook onze luifel. Hoe jammer was
dat, het was een plekje waar je mooi kon schuilen tegen de regen. Van de huisbaas hebben we
een nieuwe gevel gekregen en er werd afgelopen maand hard aan gewerkt. Het logo van de
Oase komt niet meer op de gevel maar op de voordeur. We kijken er naar uit.

De nieuwe expositie en creatieve mensen gezocht
Het wonder van het kruis is te zien tot half mei voor openingstijden zie www.DeOaseErmelo.nl
Oproep voor het nieuwe thema: expositie over Het gezin als hoeksteen van de
samenleving. Wil je daaraan mee doen? En je werk exposeren in de Oase? Geef je op
info@DeOaseErmelo.nl

Geef de pen door …………………………
Goedendag, ik ben Frits. Ik ben op 24 april 1957 geboren in het ziekenhuis in Groningen. Mijn
wieg stond in Bierum in Groningen.
Als jonge jongen hield ik veel van schaatsen en allerlei andere sporten, tour de France kijken
en van alles nog meer. Vele jaren heb ik gevoetbald bij FC Horst. Later gingen we in Oostelijk
Flevoland wonen. In Dronten om precies te zijn .Ik heb ook nog in Arnhem gewoond en haalde
wel streken uit met mijn vriend Johan die ik nog steeds zoek. We gooiden onze jas van de brug
met een steen erin op de auto. Ook gingen we wel eens gokken.
Ik woon nu al weer 40 jaar op Veldwijk en werkte bij de Tuin ploeg en bij de Plantsoenendienst.
Op de markt kwam ik al bij de tent en wilde dan zingen “Welk een vriend is onze Jezus”. In de
oude Oase kwam ik vaak binnen wandelen met 2 begeleiders; ik was toen nog vaak heel onrustig.
Ook daar wilde ik liedjes zingen. Ik kom graag in de nieuwe Oase en trakteer vaak op koeken,
taart, snoep én de krant. Eten en drinken is leuk en het is hier (Oase) veel leuker dan overal.
Veel rustiger en je kunt hier lekker sjoelen. Zo dat was het.
April 2017

* opgave verplicht

14 en 28,bidden voor/ met mensen 19:00-20:30
Bent u ziek ?weet u iemand die nood heeft?
geef het door, God wil Zijn grootheid laten
zien! Aan u ?
12.Crea: Bloemstuk maken *
10:00-12:00
14. Goede vrijdag
15 . Paasactie van GEWIS kom mee zingen op
het plein voor de Oase om 14 uur. Meebidden
voor de actie(huiskamer Oase)
11:00-16:00
19. Aanbiddings-/dansochtend
10:00-12:00
19. Gezamenlijke maaltijd *
18:00-19:00
27 . Koningsdag.
Elke maandag taalles asielzoekers.18:00-19;30
Elke woensdag :
Bijbellezen:
14:00-15:00
Soos:
19:00-20:30

Mei 2017

* opgave verplicht

3. crea ochtend etagère maken
10:00-12:00
11.Open avond spreker Dinand
19:30-21:30
12,+26 bidden voor/ met mensen 19:00-20:30
Bent u ziek ?weet u iemand die nood heeft?
geef het door, God wil Zijn grootheid laten
zien! Aan u ?
17.Gezamenlijke maaltijd *
18:00-19:00
17. Aanbiddings-/dansochtend
10:00-12:00
20. Kennismaken met de
sabbatsmaaltijd *
17:00-21:00
26. Hemelvaartsdag
Elke maandag taalles asielzoekers.18:00-19;30
Elke woensdag :
Bijbellezen:
14:00-15:00
Soos:
19:00-20:30

