Tekst : 2 Timotheüs 1 vers 16: Daarom spoor ik u aan het vuur brandende te houden van de gave die God je schonk
toen ik je de handen oplegde.

De Ermelose Passion Challenge
In de nacht van Stille Zaterdag tot Paasochtend zijn zo’n negentig jongeren onderweg geweest tussen ‘woestijn’ en
‘tuin’. ‘De vierde editie van de Ermelose Passion Challenge had als onderwerp: ‘Kiemkracht’. De Passion Challlenge
is een actieve en inspirerende Paaservaring voor jongeren van ca 14 t/m 25 jaar en is een initiatief van het
jeugdwerk van diverse kerken in Ermelo. Tijdens deze editie werd het Bijbelverhaal van het lijden, sterven en de
opstanding van Jezus Christus uitgewerkt vanuit enerzijds het perspectief van ‘de woestijn’: Jezus verblijft 40
dagen en nachten in de woestijn voordat Hij aan zijn openbare optreden begint. De woestijn staat voor dorheid,
doodsheid, Godverlatenheid in het algemeen. Anderzijds vanuit het perspectief van ‘de tuin’. Tuin staat dan voor
leven, een nieuw begin, opstanding. Tuin is de paradijselijke plek waar het in de Hof van Eden ooit begon. De tuin
is tevens de plek waar nabij het open graf Maria van Magdalena de opgestane Jezus ontmoet. De deelnemers
trokken van de Nederlands Gereformeerde Kerk naar de Immanuelkerk voor het programma ‘Hof van Eden’.
Daar vandaan fietsten de jongeren naar de motorcrossbaan van MC Vol Gas aan de Drieërweg voor het actieve
onderdeel ‘Woestijn’. In de Lukaskerk op Veldwijk vond een ‘Woestijnwake’ plaats, ter plekke vormgegeven door
de deelnemers zelf. Daarna was middenin de nacht de Oase de locatie voor het gelijknamige onderdeel ‘Oase’. Een
moment van rust en lekker eten en drinken. Het was mooi dat deze jongeren allemaal in aanraking kwamen met de
Oase. Letterlijk door binnen te komen uit de koude donkere nacht, te kunnen rusten om wat warm te worden en
wat te eten. Op de foto’s kunt u zien dat het een volle bedoeling was. Na de Oase hadden ze nog verschillende
omzwervingen (wat te veel zou zijn om het allemaal op te noemen) en gingen ze verder om uiteindelijk te eindigen
op de begraafplaats de ‘Koningsvaren’ waar ze het opstandingfeest hebben gevierd. Daarna een paasontbijt kregen
in de Muzenhof.
.

Maatschappelijke stage

Op 24 mei was er een maatschappelijke stagemarkt, waar iedereen zich als organisatie kon presenteren. Zo stond
ook de Oase op deze markt. We boden de jongeren verschillende vacatures aan, zoals meehelpen met de
maaltijden op woensdagavond. Of zaterdag meehelpen met de bediening. De soos op woensdagavond is altijd een
geliefde activiteit met een spelletje en wat gezelligheid. Opvallend was dat toch al veel jongeren de Oase kenden.
Sommigen vertelden in de paasnacht
in de Oase te zijn geweest. Hoe leuk
is dat als je dat mag horen. Tot nu toe
heeft een leerling zich opgegeven om
in de Oase stage te lopen.
Foto links: Dankbaar zijn we, voor
onze nieuwe piano. Dank giftgevers.

Geef de pen door ………………..
Ik (Mariëlle) heb de Oase leren kennen door een vriendin die weinig vroeg en alleen maar een knuffel gaf. Op
dinsdag is er markt en ik keek altijd of ze er was. Zo durfde ik op een gegeven moment naar binnen om zélfs koffie
te drinken. Want voor mij waren christenen niet meer te vertrouwen, dus ik bleef er héél ver van weg. Deze groep
vrijwilligers in de Oase namen mij zoals ik ben en zeker tijdens mijn ziekteperiode heb ik de meeste steun, begrip
en medeleven gekregen van deze mooie groep vrijwilligers.
Iedereen is in de Oase welkom, jong, oud, ziek, niet ziek. Écht iedereen. Dus voel je welkom, wie dit ook leest!
Ook als je er een keer niet bent, word je meestal meteen gemist. Inmiddels voor mij nog steeds de enige plek waar
ik onder christenen durf te zijn. Dit is mijn getuigenis over de Oase in Ermelo.
Bedankt voor het vertrouwen.

Afscheid Jolanda en Pieter
Jolanda gaat verhuizen naar Groningen en stopt daarom met haar vrijwilligerswerk
in de Oase. We hadden een gezellige laatste dienst met haar, waarin we iemand
gevraagd hadden om piano te spelen (omdat Jolanda veel van muziek houdt). Het
was mooi en gezellig. Pieter is elke week aanwezig bij het bijbellezen op
woensdagmiddag. Hij gaat hiermee stoppen. Hij heeft het lang gedaan, samen met
Beppie Vliek. Beppie gaat nog even door met bijbellezen en Jan Stouten gaat hem
vervangen. Gelukkig kan het bijbellezen dan toch doorgang vinden. Bedankt Pieter en
Jolanda voor jullie inzet en inbreng en betrokkenheid in de Oase. Zegen voor jullie
beide.

Afscheid van de Pipowagen
De Pipowagen heeft de Oase gekregen van het rimboewerk. Het Rimboewerk was
jaren lang actief met de pipowagen op camping ‘de Rimboe’ in Ermelo. Maar in
2013 hield het Rimboewerk op te bestaan en schonk het Rimboewerk de pipowagen
aan de Oase. Hoe bijzonder. We hebben verschillende keren met deze bijzondere
vertoning op markten, (kerstmarkt, burendag ) gestaan. En mooie ontmoetingen
gehad. Er was aan de pipowagen veel achterstallig onderhoud, veel onkosten en
eigenlijk werd hij te weinig gebruikt. Op de medewerkersvergadering hebben we
gesproken of iemand een goed plan voor de pipowagen had, zodat hij vaker
gebruikt kon gaan worden. Maar helaas hebben we besloten hem te verkopen. Er
was namelijk een man die al een jaar geleden had gevraagd of hij hem kopen kon.
Ik geloof dat de pipowagen velen tot zegen geweest is en mensen er goede
herinneringen aan hebben gehad. ‘Het is een stukje
Ermelose nostalgie wat verloren gaat’, schreef iemand op
facebook. Daar ben ik het mee eens. In de nieuwsbrief
van september van 2015 is er een stukje geschreven over
de ontmoeting met ds. Kuipers die de pipowagen gekocht
heeft om te gaan evangeliseren.

Een bijzondere ontmoeting heet het stukje. U kunt het nalezen op de website van de
Oase daar zijn alle nieuwsbrieven te lezen.

Juni 2019 opgeven*

Juli 2019 opgeven *

.4, gebedswandeling
19:00-21:00
5 gebedswandeling
19:00-21:00
6 gebedswandeling
15:30-16:30 + 19:00-21:00
7 gebedswandeling ochtend
9:00-11:00
7,21 bidden voor mensen
19:00-20:30
19 boetseren met Els *
10:00-12:00
Elke woensdag
Soos bij voldoende medewerkers
19:00-20:30
Bijbellezen: elke week
14:00-15:00

5,19 bidden voor mensen
19:00-20:30
16. Braderie, (Gewis )
18:00-20:30
23 Braderie, oliebollen bakken18:00-20:30
30 Braderie, Oase open buiten voor de
deur
18:00-20:30

Elke woensdag
bij voldoende medewerkers19:00-20:30

Soos

Elke woensdag
Soos bij genoeg medewerkers 19:00-20:30
Bijbellezen: deze vakantie weken even
onderbroken tot nader bericht.

