Tekst : Filippenzen 4 vers 8. Schenk aandacht aan alles wat waar is, wat edel is, alles wat rechtvaardig
is, zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is kortom alles wat deugdzaam is en lof verdient.
Het Rabo stimuleringsfonds
Het Rabo stimuleringsfonds heeft ons 500,00 euro geschonken die we
gebruikt hebben voor de burendag. Op de avond voor de burendag kregen we
de toezegging.
Het is goed besteed aan leuke activiteiten en
versnaperingen, Heel erg hartelijk bedankt. Verslag van de burendag staat in
de Oasenieuwsbrief van oktober. Nieuwsbrief te zien op de website van de
Oase.
www.DeOaseErmelo.nl
Op de foto, van links naar rechts: Petra de Vries, Els Jagt, Ria Adam, Nel
Folkers, Wieb Folkers, Tineke Huizer, Marcel Korving.

Bijzondere soosavonden
Woensdag 29 november mochten wij met onze bijbelkring een avond
verzorgen in de Oase. Er waren bij elkaar 24 mensen. Alle tafels zaten vol
en zelfs in de treinsits allebei 4 mensen. Het was een volle bak. Na afloop
hebben we een lied met elkaar gezonden onder leiding van het vioolspel van
Meggy Buis en we mochten horen dat we altijd bij Jezus mogen komen met
al onze vragen, blijdschap ,pijn en verdriet.
Wij vonden het leuk om weer nieuwe mensen te mogen leren kennen en zo
met elkaar een gezellige avond te hebben. Wie weet tot ziens. Namens de
Bijbelkring van de Berea gemeente. Willemien v d Heijden.
Word vriend van de Oase. Steun de Oase.
Kan al vanaf 5,00 . 10,00. 20,00 per maand.
Kijk op de website. www.DeOaseErmelo.nl
Of word medewerker. Gebedspartner.

Attentie voor de maand december en januari
De maand december is vaak een drukke maand en een maand waarin veel gezelligheid is ,maar ook veel
eenzaamheid. Vanuit de Oase willen we er zijn voor mensen die de maand december moeilijk vinden. Voor degene
die dat zo beleven vragen we :”kom naar de Oase” . We hebben ook verschillende activiteiten zoals op dinsdag 12
december een thema avond over verslaving, als u iemand weet die daar veel mee te maken heeft of van dichtbij
mee maakt, geef het door aan degene. Woensdag 13 december hebben we een workshop kerststukjes maken, Op
16 december is er kerstmarkt voor de Oase. Wij willen oliebollen gaan bakken en die kunt u kopen. Kom ze eens
proeven. GEWIS dat is de interkerkelijke evangelisatie groep gaat ook voor de Oase Gods liefde uitdelen. Het thema
is Jezus is het licht van de wereld. Op 8 en 22 december willen we een avond apart zetten om te bidden voor
mensen die gebed willen ontvangen. Ben u ziek heeft u zorgen of moeite ? dan nodigen wij u uit tussen 19 en 20:30
uur. Deze “bid” avonden zijn er elke 14 dagen. Dan dinsdag 26 december de kerstviering in de Oase vanaf 15:30 uur
opgave wel verplicht want er zijn een beperkt aantal plaatsen. Ook start er een Moadiemcursus (uitleg over
Godsfeesten die Hij ingesteld heeft in de Bijbel) opgave kan nog. Wees er snel bij. Zie www.moadiem.nl
Op Zaterdag 13 januari 2018 zijn de plannen om een nieuwjaarsreceptie te houden. Van 13:30 tot 16:00 .U bent
uitgenodigd . Hartelijk welkom, We willen zingend 2018 in gaan. Er is ook een hapje en drankje.
Donderdagavond 25 januari de jaarlijkse OASE BIJBELQUIZ , doe mee, verschillende categorieën. Leuke prijzen.

Geef de pen door…………………….
Mijn naam is Marian Boer en ik ben geboren en getogen in Ermelo.
Boven mij had ik 4 broers, dus je begrijpt, hoeveel bescherming ik genoot als klein zusje.Na de
H.B.S. heb ik de opleiding Schoevers-directie secretaresse gevolgd. Als zodanig heb ik ook een paar
jaar gewerkt. Daarna ging ik in Utrecht wonen en volgde ik de Pedagogische Academie. Vervolgens
heb ik gewerkt als onderwijzeres en adjunct-directeur. `s Avonds studeerde ik orthopedagogiek
erbij om kinderen die het nodig hadden verder te kunnen helpen. In die tijd deed ik ook een cursus
verpleegkunde bij de Johanniter Orde. {Ik vond/vind veel dingen leuk.} Naar aanleiding hiervan heb
ik veel gehandicaptenkampen gedaan en ben ik een paar keer met de Henri Dunant mee geweest. De eerste zegen
is voor jezelf! Wat kun je daar veel van leren!
In Utrecht heb ik 17 jaar gewoond. Ik ben getrouwd met Henk en we zijn later in Apeldoorn gaan wonen. We zijn
gezegend met een tweeling (2 dochters). Zij gaan ondertussen hun eigen weg door het leven. Na 11 jaar in Apeldoorn
gewoond te hebben zijn we teruggegaan naar Ermelo. Hier kwam ik in aanraking met de evangelisatiekraam op de
markt van de evangeliegemeente. Dat vond ik heel mooi en ik dacht dat zou toch eigenlijk interkerkelijk moeten.
Toen kwam de Oase in de plaats van de marktevangelisatiekraam. Dat vond ik een goed initiatief. Vooral dat het
interkerkelijk is en dat we ons open huis altijd beginnen en eindigen met gebed (onze afhankelijkheid van God).
Ik doe ook nog wel ander vrijwilligerswerk. Het is fijn om zinvol bezig te zijn en mensen blij te maken. Mag de Oase
nog lang een plek zijn, waar mensen zich veilig en thuis voelen en waar ze vreugde en vrede van God mogen
ervaren!
Moadiem is een cursus
die gegeven wordt in de
Oase. Wilt u mee doen?
Kijk bij: geef u op,
www.modadiem.nl
Uitleg en betekenis over
Gods feesten, zoals Hij ze
bedoelt heeft.
Zeer aanbevolen .

Dit is Silva, zij is een bezoekster van de Oase , Ze stelt
zich dienstbaar op, Is attent en positief ingesteld, doet
mee om lapjes te breien om dekens maken voor mensen
die geen dekens hebben. Ze wil graag positief in het leven staan, Zij is regelmatig in de
Oase te vinden en neemt dan haar breiwerkje mee en vind het fijn. Over God en Jezus
is Silva nog veel aan het leren. Zij volgt de alpha cursus. Wij zijn blij haar te zien.

December 2017.

* Opgave verplicht

6: Eten met elkaar
8 en 22, bidden voor mensen
12: Avond over verslaving
13: Workshop kerststukje
16: Kerstmarkt voor de Oase
26: Kerstviering *
29 en 30, oliebollen bakken

Elke woensdag
Bijbellezen:
Soos:

18:00-19:00
19:00-20:30
19:00-21:30
10:00-12:00
10:00-16:00
15:30-………..
13:00-18:00

14:00-15:00
19:00-20:30

Januari 2018

* Opgave verplicht

1: nieuwjaarsdag 2018
5,19, bidden voor mensen met moeite
,ziekte
9:00-20:30
9:avond over verslaving
19:00-21:30
10: dansochtend olv Susanne 10:00-12:00
12: Opening nieuwe Expositie 19:00-21:00
Marlies Duisterwinkel
13: nieuwjaarsreceptie
13:30-16:00
24: Crea ochtend *
10:00-12:00
25 : BIJBELQUIZ
19:30-21:30
Elke woensdag
Bijbellezen:
14:00-15:00
Soos:
19:00-20:30

