Tekst: Psalm 27 : 13 Mag ik niet verwachten de goedheid van de Heer te zien in het land van de
levenden? Wacht op de Heer, wees dapper en vastberaden, ja wacht op de Heer.
De beste bijbelkenner van de Oase

Fenny Nap winnares

Elk jaar houden we 1 x per jaar in de Oase de bijbelquiz in besloten kring. We willen vanaf nu
er een jaarlijks groter evenement van gaan maken dat elk jaar kan groeien. We hebben er
redelijk veel publiciteit aan gegeven, in kerkbladen en de Ermelose krant. Er kwamen 14
personen op af. Een roomkatholieke vrouw, die zelf geen eigen bijbel had, mochten we een
bijbel geven. En zij gaat vaker in de Oase komen bij activiteiten. Alle dank aan Dinand. Hij
heeft er een geweldige quiz van gemaakt met een moeilijke en een makkelijke categorie. Veel
creativiteit was te zien op de PowerPoint die hij gemaakt had. Meerkeuzevragen maakte het
voor sommigen makkelijker, maar bracht ons ook wel eens in verwarring. Menige keer
hoorden we de kreet: “Toch maar eens oplettender/beter de Bijbel gaan lezen”.
Bedankt Dinand, wij
kijken al weer uit naar volgend jaar. Voor elke deelnemer was een oorkonde
die hij/zij verdiende omdat ze mee hadden gedaan. De beste Bijbelkenner was
Fenny Nap. Zij won een prachtige beker met daarop geschreven: “De beste
bijbelkenner van de Oase“.We hadden een prachtige speels opbouwende avond.
Smaakt naar meer.

Van verkiezingen krijg je uitslag
Op woensdag 15 maart mag Nederland weer naar de stembus. Er zijn nog nooit
zoveel kiesgerechtigden geweest, namelijk 12,9 miljoen, 2 procent hoger dan bij de vorige
verkiezingen. Wat zou het mooi zijn, vanuit democratisch oogpunt, dat er ook meer
stemmen uitgebracht zouden worden dan vier jaar geleden. Toen was het
opkomstpercentage 74,6.
Vanuit het besef dat God er is, Die deze wereld draagt,
organiseert het Interkerkelijke Gebed Ermelo een uur van gebed voor deze landelijke
verkiezingen en wel op dinsdagavond 14 maart van 19.30 – 20.30 uur in De Oase,
Stationsstraat te Ermelo.
Tijdens dit moment van bezinning is er gelegenheid om een gebed, woord, gedicht, lied
naar voren te brengen, zodat dit een uur wordt van verootmoediging, verbinding en
vertrouwen. Verootmoediging, vanuit het besef dat niet alleen God groot is, maar dat ook
de uitdagingen voor de komende jaren zo groot zijn. Verbinding, omdat we de toekomst
samen tegemoet mogen gaan. Vertrouwen, omdat God gezegd heeft dat Hij ons niet in de
steek zal laten, maar bij ons zal zijn tot in lengte van dagen. Iedereen is uitgenodigd

om te komen
Etalage over verkiezingen .

5 febr Jan Alferink overleden
Mijn laatste gesprek met Jan. Dinsdag 3 januari was Jan de hele morgen in de Oase . Het was koud buiten. Fenny en ik
(Els Verhagen) hadden dienst die morgen. Jan was rustig. Deed mee met de gesprekken die aan de tafel plaatsvonden.
(hoe bijzonder). Na afloop, tegen half een, hebben we nog vis gegeten met een paar mensen die toen nog in de Oase
waren. Omdat het koud was vroeg Jan aan mij of hij met me mee mocht naar mijn huis. Hij had een fiets bij zich. Ik
doe dit eigenlijk nooit, maar nu dacht ik: “Misschien is het wel goed”. Bij mij thuis aangekomen maakte ik koffie en zo
raakte we in gesprek over vroeger en zijn leven nu. Op een gegeven moment vroeg hij: ” Els wat denk jij, Is er voor mij
nog genade?“. Ik
zei tegen hem :
”Als
je
naar
Jezus toe gaat en
je vertelt alles
aan Hem, dan
komt het goed.
Jezus is
.
.
.
Els Verhagen vertelde op Jan zijn afscheidsdienst dit verhaal.

Jan Alferink

gestorven voor de zonde van hele wereld en ook voor jou Jan”. Toen heb ik hem een stukje voorgelezen uit het
dagboekje van Max Lucado wat ik op tafel had staan. “Hij kroont u met trouw en Liefde” (Psalms 103:4) Het is tijd om
alles in je leven door God te laten bedekken door Gods Liefde. Alle geheimen, alle pijn, de ochtenden waarop je wakker
werd in het bed van een vreemde. Zijn Liefde bedekt het. De jaren waarin je je liet leiden door vooroordelen en trots .
Zijn liefde bedekt het. Elke gebroken belofte, alle drugs, elke cent die je gestolen hebt, Zijn Liefde bedekt alles. Laat
dat toe en ontdek samen met de psalmdichter: “Hij kroont mij met Zijn trouw en liefde”. “Dat vind ik zo mooi” zei
Jan. Ik zei: ”Zal ik het voor je opschrijven? Dan kun je het nog eens lezen als je het moeilijk hebt”. Ja, dat vond hij
goed. Zo hadden we nog een goede middag met elkaar. Ik geloof dat Jan nu bij zijn Hemelse Vader is, waar hij kan
uitrusten van alles (stemmen in zijn hoofd, verslavingen, psychoses). Bij God mag je eindelijk jezelf zijn, Jan. Wij
zullen je missen, maar zeker weerzien.
Valentijn actie op 14 febr

Mensen in aanraking brengen met Gods liefde.

Uitnodiging .

Doe mee !!

8 maart gaan we een
fotolijstje mozaïeken in de
Oase. Van 10-12 uur
Wilt u mee doen, geef u op.
info@DeOaseErmelo.nl of in
de Oase zelf opgeven.
Kosten 1,50 cent
.

Mooie verrassende contacten met het AZC De Hooge Riet

Vanaf april j.l. bidden we om de twee weken op maandagavond in De Oase voor de vluchtelingen, de AMA’s in het AZC
op De Hooge Riet. Het is ons gebed dat wij als Nederland en als Ermelo onze vluchtende medemens welkom mogen
heten. Want wij zijn bevoorrechte mensen, die niet huis en haard hoeven te verlaten om ons vege lijf te redden van
oorlog, vervolging, onrecht of verdrukking. Om ons gebed kracht bij te zetten wilde we ook iets voor de vluchtende
jongeren betekenen. Maar het kostte ons de grootste moeite om bij De Hooge Riet binnen te komen, laat staan de jonge
vluchtelingen uit te nodigen voor een bezoekje aan De Oase (kopje koffie, maaltijd). Inmiddels zijn we bijna een jaar
verder en kwam de vraag vanuit De Hooge Riet: “Mogen ze nóg een keer bij jullie komen eten?”..... Wat is er gebeurd?
Tijdens de kerstmarkt kwam een groepje jonge vluchtelingen, samen met een begeleider die ook bestuurslid is in De
Oase, bij de Oase binnen. We starten met 15 jongeren en toen ze na anderhalf uur weg gingen waren het er 38 .... Ze
belden en appten elkaar: “Kom hierheen, je krijgt eten en je bent welkom!”
Nu, op zaterdag 4 februari, ben ik net
thuis uit De Oase. We hebben met 30 jonge vluchtelingen en met nog veel meer vrijwilligers gegeten in de Oase. Ik ben
niet alleen voldaan, maar vooral dankbaar hoe God het tij kan keren als wij aanhoudend bidden. Het is een echte
gebedsverhoring. We mochten vandaag geen bijbels uitdelen (er was nu ook een moslimbegeleider bij). In De Oase hangt
een schilderij met de tekst “Jezus wil je vergeven”. Een van de jonge vluchtelingen tikte mij aan en vroeg mij met
vragende ogen en gebaren wat dat was. Ik, met mijn gebrekkig Engels, zei alleen: “Jesus. Forgive.” Oh, klonk het heel
zachtjes “Gesus...” Een bedenkelijk gezicht en daarna een knikje. Zo kwam er, hoe gebrekkig ook, een gesprek op
gang. Dank U Heer, bidden werkt, U werkt! Wil je nog mee bidden en danken? Dat kan op ma. 27 febr., 13 maart, van
19:30 - 20:30 uur. Per 1 maart gaan de vluchtelingen verhuizen naar elders en wordt de opvang gesloten.
Maart 2017

* opgave verplicht

3,17,31.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 ?
13,
8.
14.
15.
15.

bidden voor vluchtelingen
mozaïek lijstje maken*
Bidden voor verkiezingen
Dansochtend
maaltijd *

30 Open avond

19:30-20:30
10:00-12:00
19:30-20:30
10:00-12:00
18:00-19:00
19:30-21:30

* opgave verplicht

3,17, 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.
14.
17.
19.
19.
20.

Bloemstuk maken *
Goede vrijdag
Pasen
Dans ochtend
maaltijd *
Open avond.

10:00-12:00

10:00-12:00
18:00-19:00
19:30-21:30

Elke woensdag :

Elke woensdag :
Bijbellezen:
Soos:

April 2017

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

Bijbellezen:
Soos:

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

