Tekst Hebr. 2: 9. Wel zien we dat Jezus Die voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst was, omdat
Zijn dood Gods genade iedereen ten goede zou komen- vanwege Zijn lijden en dood nu met eer en
luister gekroond is.
Mooi getuigenis … Dankbaar
Bij de opening van het nieuwe pand van de Oase aan de Stationsstraat
127 in 2014 mochten mijn schilderijen als eerste de expositiewand
versieren. Dit was voor mij een hele uitstap. Van de veilige zolder naar
een inloophuis. Maar wat was het een gezegende tijd.
Als ik nu terugkijk is God daar met mij begonnen om een andere weg in
te slaan. Vorig jaar heb ik mijn baan als leerkracht opgezegd omdat ik de
mogelijkheid had om een oud huis te gebruiken als atelier, niet wetend
wat er op mijn pad zou komen. Het is zo mooi dat als wij uitstappen en
God vertrouwen, Hij ons steeds opnieuw wil gebruiken in Zijn Koninkrijk.
Ik mag nu samen met Ria Wormsbecher (die nu exposeert in de Oase)
workshops geven in mijn eigen atelier: Schilderen & Bezinnen; Een combi
van rust en inspiratie zoeken bij God en Zijn woord en daarnaast Zijn
creativiteit en kleur vastleggen op een doek. Elke keer vertrouwt God me
meer toe daar waar ik durf los te laten. Een expositie vond ik al heel
bijzonder en nu een eigen atelier voor de komende 2 jaar.
De Oase is voor mij echt een veilige plek geweest waar ik dit uitstappen
met God mocht leren en oefenen. Lieve vrijwilligers van de Oase die met
me baden en me leerden om met alles bij God aan te kloppen, Ik was
welkom in de Oase. Niet om wat ik deed, maar om wie ik was. Heel
bijzonder! God laat niet los wat Zijn hand eenmaal begonnen is. Blijf in
Hem geloven en op Hem vertrouwen. Hij is het meer dan waard. Lieve
groeten, Gery van Rijn. Voor meer info of workshops ; Facebook:
Kunstknipoog. Er is nog plaats genoeg.

Wie wordt de Bijbelkenner van de Oase
in 2019, Bijbelquiz op 31 januari van
19:30 -21:30? Deur open om 19:00

www.kunstmeteenknipoog.simpsite.nl . Laat ons verrassen

Het oliebollenfeest
Vorig jaar hebben we buiten voor de Oase oliebollen gebakken op 30 december. Dit was een hele happening, De
meeste oliebollententjes waren uitverkocht in het dorp. Bij ons stond nog een rij met mensen te wachten tot hun
bestelling klaar was. Gezellig was het wel en we hebben de Oase onder de aandacht van de mensen gebracht.
Nu dit jaar willen we natuurlijk weer gaan bakken. De 30 ste valt dit
jaar op zondag en daarom bakken we op maandag 31 december de
hele dag. Vanaf 9 uur tot 18 uur s’avonds. Verser kunt u ze dan niet
krijgen.
Wel graag bestellen van te voren elsjagt@gmail.com of 0612403349
of bij de Oase. Binnen ligt een formulier, daar mag het ook op
geschreven worden. Heeft u niet besteld, dan kunt u ook zo langs
komen, geen probleem. Stationsstraat 127, Ermelo. Ook zonder
krenten en rozijnen zijn ze bij ons te koop. 5 stuks € 4,00. 10 stuks
€ 7,50. Ook bakken we op de kerstmarkt, die gehouden wordt op 15
december in de Stationsstraat in Ermelo. We staan met de Pipowagen op de kerstmarkt en met een kraam met
oliebollen, die we ter plekken bakken. U hoeft die niet te bestellen. Zegt het voort !!!!!!!! Ook is er daar een
levende kerststal en andere activiteiten.

Geef de pen door………
Ik ben Anton Naberman en sinds december 2017 woonachtig in Ermelo. Door mijn vriendin Annet
Meester ben ik in contact met de Oase gekomen en direct enthousiast geworden om vrijwilliger te
worden in de Oase. De Oase is voor mij een plek waar bezoekers zich veilig en welkom moeten
voelen, waar ze de liefde van Jezus kunnen zien en ervaren en waar wij als medewerkers een
luisterend oor kunnen bieden aan de bezoekers. Door mijn betrokkenheid als medewerker kan ik
dienstbaar zijn en ook groeien in mijn geloof en mijn relatie met Jezus.
Mijn persoonlijke levensvisie is dat mijn leven toebehoort aan Jezus. Zo lang ik leef is het voor
mijn een voorrecht om Jezus te mogen dienen. Hoe meer ik Jezus mag dienen, hoe meer ik leef. Mijn vertrouwen is
op Jezus. Voor mij heeft Filippenzen 4, de verzen 6 en 7 een bijzondere betekenis.
Luister 5 december 2018 9:00-10:00 uur
naar Grootnieuwsradio, programma Wens.
Een medewerkster in het zonnetje.

Voorlopig programma activiteiten Oase 2019 OPGAVE*
9 jan aanbiddingsdans Susanne Noordermeer
16 jan handwerken o.l.v Tineke, Martine

10:00-12:00
10:00-12:00

6 febr pinda krans of/en voederplaats*, € 2,50 p.p
13febr aanbiddingsdans vrije gift
20 febr Handwerken o.l.v.Tineke, Martine
don,21 en 28 febr schilderen*,o.l.v. Hilde € 3,00

10:00-12:00
10:00-12:00
10:00-12:00
14:00-16:00

6 maart handwerken o.l.v. Tineke,Martine
13 maart aanbiddingsdans
vrije gift
20 maart handwerken o.l.v Tineke, Martine
don 21,28 maart schilderen* met Hilde 3,00 p.p

10:00-12:00
10:00-12:00
10:00-12:00
14:00-16:00

3 april handwerken o.l.v Tineke, Martine
10 april aanbiddingsdans
vrije gift
17 april stenen verven * Diny Zimmer € 2,50 p.p

10:00-12:00
10:00-12:00
10:00-12:00

8 Mei aanbiddingsdans
vrije gift
don 9,16 mei schilderen* o.l.v. Hilde
15 mei Handwerken Tineke , Marine

10:00-12:00
14:00-16:00
10:00-12:00

5 juni Handwerken Martine, Els
12 juni aanbiddingsdans vrije gift
19 juni boetseren * Els Jagt 7,50 p.p

10:00-12:00
10: 00-12:00
10:00-12:00

Bijbelquiz in
de Oase op
31 januari
2019

…

…Opnieuw Creaochtend in de Oase

Elke eerste en derde woensdag van de maand
crea-ochtend.
Tussen
10:00-12:00
Handwerken: leren patchswork van ervaren
handwerksters Tineke en Martine
(kleine
vergoeding) of breien, haken, borduren, eigen
handwerk meenemen, hulp bij handwerk, u
bent welkom. koffie en thee gratis. Opgave niet
nodig.
Schilderen op donderdagmiddag van 14:0016:00 zie de agenda hiernaast. materiaal is
aanwezig,
kosten schilderen € 3,00.
Gezelligheid, koffie en thee gratis. Kom de
sfeer eens proeven. Liefst opgeven i.v.m
materialen- aanschaf.

Aanbiddingsdans o.l.v. Susanne Noordermeer op de tweede woensdagmorgen tussen 10:00-12:00
koffie en thee gratis. Vrije gift.

opgave niet nodig

Kerstviering in de Oase
Op woensdag 26 december, tweede kerstdag, vieren we in de Oase kerst. De geboorte van de Here Jezus. Van 14:30
tot 17:30 uur. Tijdens dit feest willen we ook samen eten. Ieder is welkom, neem iemand mee die eenzaam is of nog
niets met de Oase heeft, zodat hij/zij ook kennis kan maken met de Oase. De kosten hiervan is € 3,00 per persoon.
Graag opgeven.
December 2018 opgeven *
Januari 2019 Opgeven*
7,21,Bidden voor mensen
19:00-20:30
12,samen eten *
18:00-19:00
daarna film kijken
19:00-21:00
15, kerstmarkt, oliebollen bakken ,
Pipowagen buiten voor de Oase
11:00-19:00
19, kerststukjes maken
10:00-12:00
26, kerstviering * zie hier boven.
Elke woensdag
Soos bij voldoende medewerkers 19:00-20:30
Bijbellezen m.u.v.
26 dec 14:00-15:00

4,18, bidden voor mensen
19:00-20:30
9, aanbiddingsdans S.Noordermeer 10:00-12:00
12, Nieuwjaarsreceptie
14:00-16:00
16, creaochtend handwerken
10:00-12:00
23, samen eten *
18:00-19:00
Daarna film kijken
19:00-21:00
31, OASE BIJBELQUIZ
19:30-21:30
Elke woensdag
Soos bij voldoende medewerkers 19:00-20:30
Bijbellezen: elke week
14:00-15:00
19:30-21:30

