Tekst: Spreuken 29:25 Angst voor mensen is een valstrik,maar wie op God vertrouwt is onaantastbaar.

Nieuwe expositie
Een nieuwe expositie in de Oase. Van af vrijdag 18 mei. Er is dan een officiële opening vanaf 19:00 uur tot 20:30 uur
waarbij u allen uitgenodigd bent. Deze expositie is van Annet Meester. Annet zelf zegt over haar expositie: ”ik voel me
vereerd dat mijn schilderijen hier nu mogen hangen. Jaren geleden ben ik al begonnen met schilderen en ben ik mijn
eigen stijl gaan ontdekken en ontwikkelen. De afgelopen jaren heb ik er weinig tijd voor gehad maar dit jaar zit ik
weer bij een nieuwe cursus. Het is heel leuk om dat met elkaar te doen. Ik gebruik graag kleur en houd van vogels en
de natuur. God inspireert mij hierin. Het schilderen maakt mij enthousiast en ik kan mijzelf er helemaal in kwijt. Er
komt een stuk creativiteit in mij naar boven en ik vind het heerlijk om iets te creëren. Dus geniet van de expositie. Ik
hoop dat je hiermee ook zin krijgt om te schilderen en je creativiteit naar boven komt.” Wees welkom op de opening
of kom eens heerlijk op je gemak kijken. Voor de openingstijden zie website.

Een bijzondere open avond
Israël bestaat deze maand 70 jaar. Wij als Oase willen dit niet ongemerkt
voorbij laten gaan. Israël een bijzonder land. Het land waar onze Messias
geboren werd en opgroeide. Hij was een Jood. God heeft het volk
uitgekozen om het tot Zijn volk te maken. Wij als Oase dragen het Joodse
volk een warm hart toe. We bidden voor ze. We lezen graag het Boek wat in
hun taal geschreven werd, De Bijbel. We verkopen producten die uit het
land komen. Op 23 mei is er een avond waarin ds. Glashouwer zijn visie
geeft over Israël op weg naar Vrede. U bent welkom. Woensdag 23 mei om
19:30 uur. Vanaf 19:00 inloop met koffie

ONBEGRENSDE LIEFDE .
Op stille zaterdag werd de traditionele paasmarkt gehouden in de stationsstraat. Samen met de Oase hield Gewis een
evangelisatieactie. Gewis is “Gezamenlijk Evangelisatie Werk Is Sterk”. Voor de Oase had Gewis een kraam staan. Het
thema dit jaar was Onbegrensde Liefde en over dit onderwerp was door Marieke Priem een mooi ontwerp gemaakt
en een spandoek geschilderd in de Oase. Het spandoek hing in de kraam en vormde een decor om gesprekken met
mensen aan te knopen. Van het spandoek waren ook 500 kaartjes gedrukt die door de mensen van Gewis werden
uitgedeeld aan het publiek en die hen Goede Pasen wensten. Ook waren er sleutelhangers en ballon met de tekst
‘’Jezus Leeft’’ die aan de mensen werden uitgedeeld. Om 15:00 uur was er op het Raadhuisplein een Paas samenzang
onder leiding van Ds. Van den Born van de Nieuwe Kerk en de samenzang werd heel feestelijk begeleid door
koperblazers. Op straat werden de mensen aangesproken om mee te zingen en bladen met Paas liederen uitgedeeld.
Het klonk heel mooi en veel mensen bleven staan. Ook waren er gesprekken met het winkelende publiek. Sommige
vluchtig, maar andere waren diepgaand of werd een heel mensen leven blootgelegd. Of soms alleen een luisterend oor
van een vrouw wiens man twee weken geleden overleden was. U snapt hoe verdrietig zo’n gesprek dan is, dan is alleen
een luisterend oor op zijn plaats. Maar hoe zinvol zo’n kraam dan is met mensen die de liefde van Jezus willen
uitdragen en bewogen zijn met de ander.

Ondertussen werd tijdens de hele actie van 11:00 uur tot 17:00 uur gebeden in het kleine kamertje in de Oase. Hier
deden veel mensen aan mee. Sommige voordat ze zelf gingen evangeliseren en anderen nadat ze zelf hadden
meegedaan met de evangelisatie. Het voelde als de motorkamer waar de generator draaide om buiten het licht te
laten branden. Na afloop was iedereen het er over eens dat het een geslaagde actie was met mooi weer, een mooie
kraam, een mooi spandoek en een harmonieuze samenwerking en sfeer. Hopelijk kan de Oase nog heel veel acties
doen samen met Gewis.

Geef de pen door……………………..
Ik , Bouke Jagt werd door Els (mijn vrouw) gevraagd of ik iets wilde schrijven voor de
rubriek geef de pen door. Els en ik hebben samen 4 kinderen en we wonen nu 28 jaar in
Ermelo. Daarvoor 16 jaar in Rotterdam. Zelf ben ik een zandhaas geboren in Drenthe en
opgegroeid. Door omstandigheden thuis werd ik als kind uit huis geplaatst. Toen ik 14 jaar
was ben ik de beroepsvaart ingegaan. Voordat ik Els leerde kennen was ik al een keer
getrouwd geweest en uit dat huwelijk heb ik een zoon gekregen. Toen ik aan de wal kwam
leerde ik Els kennen en zij werkte in de kinderbescherming in een jongenstehuis. Dat leek
me ook wel leuk en kon daar beginnen als kok. Na drie maanden kreeg de kans om daar
groepsleider te worden. Waar aan vast zat dat ik ook weer moest gaan leren. Nadat ik een
middelbare en hogere beroepsopleiding afgerond had, dacht ik: ”nu heb ik het bereikt.”
( aanzien op maatschappelijke ladder). Via mijn werk kregen wij de mogelijkheid om in Ermelo te gaan wonen en op
Groot Emaus te gaan werken. Els ging in Ermelo naar de kerk met onze kinderen, zij was inmiddels gaan geloven. Ik
zag dat voor mezelf niet zitten. Zij gingen naar de Betteld in Zelhem op vakantie . Ik ben een keer mee gegaan en daar
kwam ik tot geloof zo als dat heet. Ik veronderstel dat het andersom is, God had geloof in mij, zodat ik in hem kon
geloven.
Daar moest je dan 47 jaar voor worden om in te zien dat je aanzien maar gering is, ten opzichte van onze Heer. Het
was voor mij een strijd om te knielen voor de Heer. Even later hebben we ons huwelijk laten inzegenen door God. Wij
waren nooit in de kerk getrouwd, omdat we allebei niet geloofden toe we trouwde. In 2004 begon Els met nog enkele
mensen op de markt met een partytent elke dinsdagmorgen om het evangelie te verkondigen. Zo ben ik er in gerold als
de man van Els. Voor dat ik het wist was ik ook bezig in- en voor de Oase. O.a eieren verkopen, helpen met het
verbouwen van de nieuwe locatie, koken , markten, intervisie en hand- en span diensten. Wat ik ook zie en merk is
dat de Oase een plek van rust en vrede is en zeker bestaansrecht heeft in Ermelo.
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