Tekst Jeremia 17:10 HTB: “Ik,de HERE, Ik doorgrond alle harten en toets de meest verborgen gedachten,
om zo ieder mens het loon te geven dat hij verdient, afhankelijk van zijn daden en levenswijze.”
Prayer station
Dit is een landelijke organisatie, die in de Oase een avond kwam houden om te vertellen wat
God doet op straat. Het echtpaar Willem en Linda van Zeijl kwamen bij ons om dit te
vertellen. Prayer station is een landelijke organisatie die op 37 plaatsen in ons land actief
zijn. Er komt een groep mensen samen om te bidden voor degene die buiten op straat aan
mensen vragen of ze mogen bidden voor hen. Dus het is niet: “Hoe spreek ik tegen mensen”,
maar: “Hoe kan ik God laten spreken als ik voor mensen bid.” Mensen worden vaak door God
aangeraakt. Dat is zeer bijzonder om mee te maken. En vaak willen ze dan meer weten van
die God Die hen aanraakt. Dan is het een goed moment om het evangelie te vertellen. Wilt u
mee gaan werken? Neem dan contact met ons op.
BIDDEN HELPT. Natuurlijk. De Oase is ook door gebed ontstaan. God wil gebeden zijn. En
hoeveel zegen hebben bezoekers en vrijwilligers al ontvangen door de Oase heen ?. Dank U Heer. Halleluja.
4 april spreker:
Stef Schagen,
20:00-21:30 u

Ook op vrijdagavond op de oneven week hebben we een avond apart gezet en zijn we open voor
mensen die gebed willen. Tussen 19:00- 20:30 uur. Wees welkom om neem iemand mee die
zorgen, ziekte en moeite heeft.

De jaarlijkse Oasebijbelquiz
De jaarlijkse Bijbelquiz in de Oase was op 31 januari. Er was veel belangstelling.
Een groepje van 6 studenten vanuit de Foundation for life Bijbelschool, die huist op
camping de Kriemelberg, was ook aanwezig. Totaal 22 mensen, mooi om te
ontdekken dat elk jaar het aantal stijgt. Jong en oud door elkaar heen. Er waren 2
categorieën 32 makkelijke vragen en 32 moeilijke vragen. De mensen die kozen
voor de moeilijke vragen moesten ook verplicht de makkelijke vragen
beantwoorden. Alles was zichtbaar op het scherm. De winnaar was Leanne, een
student van de Bijbelschool. Knap gedaan. Van de 64 vragen had ze er 58 goed
beantwoord. Zij won de beker met de tekst erop “DE BESTE BIJBELKENNER van de
Oase”. 5 personen hadden 31 vragen goed. Ook heel knap gedaan, want er zaten
pittige vragen tussen. Volgend jaar januari 2020 een herkansing voor de
Bijbelkenners onder ons. Doet u mee???

Valentijnsdag Op 14 februari hebben we 180 bloemen uitgedeeld op straat. Mensen
vinden het fijn om te horen dat ze geliefd zijn. Mooi om dit namens God te mogen
zeggen. Dankbaar werk en zeer bemoedigend. Ook ontstaan er spontaan mooie gesprekjes,

Pinda krans maken, dat is geweest op 6 februari.
Schilderen in de Oase op donderdagmiddag.
Ook op 21 en 28 maart op donderdagmiddag in de Oase.Zie agenda. 4 april komt Stef Schagen spreken in de Oase.
En een kleine vooruit blik: op17 april een creaochtend met Diny Zimmer. Dan gaan we keien/stenen verven.
Welkom. Ook in juni gaan we nog eens boetseren. Hou de agenda in de gaten.
Heeft u al eens meegegeten in de Oase op woensdagavond ?. Voor 3,00 een heerlijke maaltijd. Opgave verplicht
in de Oase. Elke zaterdag als we open zijn tussen de middag een kopje soep eten. Dat wordt u gratis aangeboden.

Verslag van Rika en Gert v d Hazel (vrijwiligers in de Oase) naar Malavie
Diverse collega's van de Oase hebben ons een gift gegeven voor Zwaantje, onze vriendin
die we gingen bezoeken. We zijn vrijwel de hele tijd bij haar geweest. Gert heeft vele
klussen geklaard, afrastering gemaakt voor de jonge hondjes. 2 puppies kochten we in het
asiel. Zwaantje had haar oog al op hen laten vallen; eigenlijk kon ze ze niet kopen. Ze
had aan God gevraagd om een teken via ons. Nou, dat kreeg ze al snel, want ik appte haar
dat we samen nieuwe hondjes gingen kopen omdat haar beide waakhonden kort na elkaar
dood gegaan waren.(ze waren ongeveer even oud en flink op leeftijd). Zij wist niet dat
wij een actie voor haar hadden opgezet. Dus van jullie geld zijn er nu al 2 puppies. De
hokken voor de geiten en konijnen zijn bijna klaar. Maar Zwaantje komt eerst op verlof
naar Nederland. Daarna gaat het werk aan haar Oase (haar kinderboerderij/speeltuin en
ontmoetingsruimte) weer door. haar: allemaal bedankt.
Gert en ik hebben ook een begin gemaakt met ons nieuwe project. We willen graag de dove mensen helpen. Er zijn
veel dove mensen i.v.m de slechte hygiëne in de sloppenwijk. Jonge kinderen krijgen hersenvliesontsteking met
doofheid als gevolg. Voor gehandicapten is het heel moeilijk om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Vandaar
dat wij willen helpen een soort van educatief centrum op te zetten. We hebben gesprekken gehad en fijne mensen
ontmoet die ons willen helpen. De doven kerk is in een Duitse Bibleschool. De dove pastor Jimmy preekt in gebarentaal
en daarom is er behoefte aan een tolk om een brug te slaan tussen doven en horende. We zien uit naar wat God van
ons vraagt. We bidden om geduld en vertrouwen.
Maart 2019 *opgeven

April 2019 * opgeven

1,15,29, bidden voor mensen
19:00-21:00
6,20, creaochtend handwerken
10:00-12:00
7, lezing ,Ermelo zorgdorp een kostbare
erfenis door Lies Koudijs.
19:30-21:00
13, Dans met S.Noordermeer
10:00-12:00
20, samen eten * en film 19 u
18:00-19:00
21,28, schilderen met H. Elzinga. 13:30 -15:30

3, crea, handwerken
10:00-12:00
4, Stef Schagen spreken
20:00-21:30
10, dans met S.Noordermeer
10:00-12:00
12,26,bidden voor mensen
19:00-20:30
17, stenen verven Diny Zimmer* 10:00-12:00
17 samen eten *
18:00-19:00
film kijken
19:00
19, Goede Vrijdag
21, 22, Pasen

Elke woensdag
Soos bij voldoende medewerkers 19:00-20:30
Bijbellezen: elke week
14:00-15:00

Elke woensdag
Soos bij voldoende medewerkers19:00-20:30
Bijbellezen: elke week
14:00-15:00

