Tekst : Kol. 3 vers13: Verdraag elkaar, vergeef elkaar, als iemand de ander iets te verwijten heeft,
zoals de Heer u vergeven heeft moet u de ander vergeven.

Verbondenheid met het joodse volk.
Het Loofhuttenfeest is een feest wat God ingesteld heeft. Het is ook Zijn feest. Het feest is gegeven aan het joodse
volk. Maar in de toekomst is het feest voor alle volken. Dus wij zien het als een oefening en daarom willen we het in
de Oase vieren. Wij willen ontdekken wat we eruit kunnen leren en wat God ons hiermee wil zeggen. De eerst avond
hadden we Heleen Benard als spreekster. Zij vertelde veel van het Loofhuttenfeest uit haar eigen leven. Zij heeft 20
jaar in Israel gewoond. De tweede avond hadden we een sabbatsmaaltijd, waar 28 mensen aan mee deden. Petra
legde bepaalde dingen uit die de sabbat inluiden en hoe de joden dit doen. Zie foto links bovenaan. De derde avond
was er een dans avond o.l.v. Susanne Noordermeer. We waren met een groep van 28 mannen en vrouwen. Zo
enthousiast als Susanne is. Er waren ook kijkers, want niet iedereen deed mee. Maar het was een bijzondere avond
met veel blijdschap. Om de Heer zo te aanbidden met ons lichaam is mooi en de verbondenheid die dat geeft. Zie de
foto onder links. Zondagavond sprak ds. Admirant. Dinsdagavond sprak Paul Jaeger, een messiasbelijdende joodse
voorganger. Foto rechts onder. Bijzonder hoe hij dingen uitlegde vanuit de Hebreeuws taal. Gods plan d.m.v. de
feesten, die Hij instelde: het pesachfeest, uittocht uit Egypte, leiden en sterven en opstanding van Jezus.
Sjavoeot : (Pinksteren ) oogstfeest, kleine oogst, uitstorting van de Heilige geest.
Sukkot: Loofhuttenfeest, oogstfeest en voor onze tijd grote oogst, moet nog in vervulling gaan. De voorjaarsoogst was
van gerst. De najaarsoogst was van tarwe. God maakt zijn bruid klaar voor de Here Jezus. Kijken wij al verlangend uit
naar Zijn komst? Verlangen wij naar intimiteit met Jezus?

De vijfde avond hadden we een filmavond.
“De warroom” heette deze film, een
aanrader.
Woensdagavond was Jennie Hak in de Oase,
die ons meenam en we beleefde met elkaar
de uittocht uit Egypte. De laatste avond was de Vreugde der Wet .
Peter danste met de wet in zijn handen door de Oase. En zo sloten we
het Loofhuttenfeest af. Het was een mooie week. De verbondenheid
met elkaar was groot. Er waren verschillende mensen die elke avond
aanwezig waren. Hoe mooi was dat. We hadden ook een tafel met
Israel producten. Je liep door een loofhut als je de Oase binnen kwam.

Verslaving uit de taboesfeer
Wij zijn twee vrouwen die weten wat het is om verslaafd te zijn. De worsteling en machteloosheid, niet alleen van
de verslaafde zelf, maar ook van de omgeving. Dat hebben wij aan den lijve ondervonden. Rondom verslaving heerst
nog steeds een taboe. Het is noodzaak om dit te doorbreken, want er lijden te veel mensen onder. Wij hebben het op
ons hart om maandelijkse avonden te houden om dit taboe te doorbreken. Hieronder vindt u meer informatie over
deze avonden. We hopen dat we op deze manier op een laagdrempelige wijze
Oliebollen bakken op 29 en
mensen, die met verslavingsproblematiek te maken hebben, een luisterend oor
kunnen bieden.
Verslaafden in de kerk?
Nee, die leven toch in de
30 december voor de Oase.
goot?
Verslaving komt bij ons toch niet voor?
Uw steun aan de Oase Ze

zijn te koop. Na 13 uur.

Nee, als je er niet over praat, is het er niet. Maar velen van ons weten wel beter
en hebben dagelijks te maken met de gevolgen van een verslaving, hetzij van zichzelf of van een gezinslid. Maar dat
moet geheim blijven, dat is taboe, daar schaam je je voor, daar praat je niet over!
Dat is nu precies de bedoeling van de avonden over verslaving in De Oase, er wel over praten! Want verslaving maakt
meer kapot dan je lief is! Dat weten wij uit ervaring. En erover praten is een eerste stap om er uit te komen. En ook
dat weten we uit ervaring! En dan gaat het over verslaving in brede zin. Dat kan zijn aan alcohol, drugs, gokken,
porno, internet, eten, noem maar op. Deze avonden staan open voor iedereen, die zelf of in zijn of haar naaste
omgeving te maken heeft met verslaving, maar ook voor iedereen die er meer over wil weten. We beginnen elke
avond met wat algemene informatie of een filmpje, waarna we met elkaar gaan praten naar aanleiding van de
inleiding of van de vragen die u naar voren brengt. Natuurlijk is er ook gelegenheid voor een persoonlijk gesprek.
Waar? De Oase, Stationsstraat 127, Ermelo
Wanneer? Elke tweede dinsdagavond van de maand van 19.30 tot 21.30 uur.
De data voor het seizoen 2017/2018
zijn: 12 december 2017, 9 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei, 12 juni 2018. Voor meer informatie:
06 1014 6984

Geef de pen door …………………..
Ik ben Peter Fokkens en ben 54 jaar oud. Ik woon al bijna 30 jaar in Ermelo en ben daarvoor opgegroeid in de
Flevopolder, wat tegenwoordig Zeewolde heet. Ik ben gelovig opgevoed in een Gereformeerd gezin, maar moest in
mijn tienertijd niets weten van God of het geloof. Ik ben een kind van gebed; al die jaren heeft mijn moeder voor
mij gebeden en op mijn 18de kwam ik tot bekering. Vanaf die tijd kom ik in de Evangeliegemeente waar ik mijn
geestelijke groei heb meegemaakt. Sinds vorig jaar ben ik vrijwilliger bij de Oase. Het belangrijkste in een oase zijn
niet de bomen of de andere mensen die er verblijven, maar de bron. Als de bron
opdroogt is het met de oase snel gedaan. De bron in De Oase is de Here Jezus. Zonder
Hem is het snel met De Oase gedaan. Elke dinsdagochtend om 9:00 uur is er in De Oase
bidstond voor de medewerkers en alles wat er in de Oase gebeurd. Zo vaak ik kan, doe ik
daaraan mee. Dat is een groot feest.
Het is als het ware dat we daar water scheppen uit de bron; verkwikkend, verfrissend en
het geeft nieuwe energie. Het is voor mij het hoogtepunt in de week in De Oase. Het zou
een goede zaak zijn als we op meer dagen in de week zo’n bidstond zouden hebben.
Iedereen heeft het heldere “water” nodig om te putten uit de Bron, medewerkers en
bezoekers.
November 2017. * opgave verplicht

December 2017. * Opgave verplicht

8: Eten met elkaar *
8: Aanbiddings/dansochtend
10 en24: Bidden voor mensen
15: Workshop herfstkrans *
30: OPEN avond+ spreker

6: Eten met elkaar
8 en 22, bidden voor mensen
12: Avond over verslaving
13: Workshop kerststukje
16: Kerstmarkt voor de Oase
25: Kerstviering
29 en 30, oliebollen bakken
Voor de Oase buiten
Elke woensdag
Bijbellezen:
Soos:

Elke woensdag
Bijbellezen:
Soos:

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

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

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

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

