Tekst :Johannes 16 : 26 Als je dan iets vraagt in Mijn naam hoef Ik het niet meer namens jullie aan Mijn Vader te vragen.
Want de Vader zelf heeft jullie lief omdat jullie Mij liefhebben en geloven.
Koningsdag in de Oase
Koningsdag in de Oase was op 27 april. De
stemming zat er goed in. Het was een
behoorlijke drukte. Voor alle bezoekers een
heerlijke koninklijke tompoes, geschonken
door een van onze bestuursleden. Er was op
die ochtend genoeg reden om over de
Koning der Koningen te praten.

Wanneer is er crea-ochtend?
Elke 14 dagen op woensdagmorgen is er een crea-ochtend. Dit
houdt in dat iedereen welkom is die handwerken leuk vindt. Het
gebeurt allemaal in de achterzaal, omdat aan de voorkant de Oase
gewoon open is. Soms is het druk, soms rustig. Soms is er
kinderopvang, soms niet. Wilt u/jij gebruik maken van de
kinderopvang, dan graag van te voren aangeven. U/jij kunt uw/je
eigen werk meenemen. Maar hebt u/jij dat niet dan, heeft Martine
vaak leuke ideeën en materialen om te beginnen. Dus u/jij bent
van harte welkom als u/jij belangstelling hebt. Dus elke even week op woensdagochtend. Koffie, chocolademelk en thee
zijn gratis. Nu nog 2 x in juni . De maanden juli en augustus is de crea-ochtend even op vakantie. In september gaan we
weer verder. Let op de agenda.

Aanbidding
Woensdag 11 mei hadden we een dansen aanbiddings-ochtend onder leiding
van Susanne Noordermeer. We waren
met 7 vrouwen. We spraken eerst met
elkaar uit wat onze verwachtingen
waren. Voor een iedereen was het weer
anders. Maar het kwam overeen dat we
allemaal hielden van dans, beweging of
een aanbidding om de Heer op die
manier groot te maken. Susanne heeft ons enkele Israëlische dansen geleerd met verschillende stapjes. Soms met vlaggen
en voor wie dat wilde een vrije dans. Het was een fijne ochtend. We ervaarden de liefdevolle aanwezigheid van de Heer.
Dat maakte ons zacht naar elkaar toe. Het was voor herhaling vatbaar. Wie wil ervaren hoe dit gaat, is welkom op 8 juni
om 10.00 uur. Ook in sept hebben we weer zo’n ochtend. Wanneer ? Hou de nieuwsbrief in de gaten.

Vrijdag 29 mei was het dan zover
Vrijdag 29 april was het zover. De kunstwerken van Fred de Jonge werden geëxposeerd. Vrijdagmiddag was de opening om
16:00 uur. Een 20 tal mensen kwamen op de opening af. Fred legde uit over zijn werk. Hij maakt al een aantal jaren
portretten bij Leonardo da Vinci. Duidelijk was te zien dat hij door het vele oefenen vorderingen maakt. Werken van lang
geleden maar ook recente stukken zijn te bewonderen in de Oase. Ook het portret van de burgemeester hangt er tussen. De
werken zijn allemaal te koop.
Fred maakt ook
portretten in opdracht a.d.h.v. een foto. Het werk blijft
hangen tot 9 juni
tot die dag kunt u
het bekijken.

Expositie: JEZUS BRON VAN LEVEN EN OVERVLOED
Deze nieuwe expositie zoek kunstenaars die hier aan mee willen doen. Heeft u iets wat daarop van toepassing is, meld u
aan. Info@deOaseermelo.nl De expositie word geopend op 11 juni om 11:00 uur in de Oase. Rondom dit thema zijn er
verschillende activiteiten. Zoals :
Op 10 juni om 19:30 uur: een Creatieve workshop. OPGAVE WEL VERPLICHT. O.L.V Peter Oud.
Resultaten worden aan de expositie toegevoegd.
Op 11 juni om 11:30 uur tot 13:00 uur is er een seminar van Ralf Belau, (Verbonden aan Verzoend Leven, Aalten)
Op 30 juni om 19:30 uur: OPEN avond met de spreker Peter Oud.

Vluchtelingen
Zoals u vast wel gehoord hebt komen er ook in Ermelo vluchtelingen. Ze worden opgevangen in de Hoge Riet. Een
uitgelezen kans om deze mensen iets van Jezus liefde te laten zien door onze handel en wandel heen. Hoe dit er uit gaan
zien weten we nog niet. Zoals we gehoord hebben zijn het er nu ongeveer rond de 20. Wekelijks komen er meer bij. Wij
zijn begonnen om voor de vluchtelingen te gaan bidden en daar willen we u voor uitnodigen. 1 x in de 14 dagen op
maandagavond van !9:30 tot 20:30 uur, in de Oase. Doet u vrijwilligers werk met de vluchtelingen en weet u zaken die
gebed nodig hebben, laat het ons weten. Spreek maar in het antwoordapparaat. Tel 0612403349. In de maand juni
bidden we elke maandagavond speciaal in de tijd van ramadan.

Geef de pen door aan……………………
Ik ben Els Jagt, getrouwd met Bouke, moeder van 4 zonen en 3 schone dochters en 3 kleinkinderen. Ik ben geboren in Den
Haag en woon vanaf 1990 in Ermelo in een huis van ‘s Heerenloo omdat Bouke werkzaam was op Groot Emaus. Voordat
wij kinderen hadden was ik werkzaam in de kinderbescherming en bij mensen met een beperking. Nu na jaren thuis
geweest te zijn, werk ik bij Attent, de supermarkt van ‘s Heerenloo (dagbesteding). In 1990 ben ik tot geloof gekomen en
wilde ik mijn geloof handen en voeten geven. Ik was vanaf 2000 betrokken bij het evangelisatieteam van de
evangeliegemeente Ermelo. Vandaar uit stonden we elke dinsdagmorgen op de markt in Ermelo en groeide er een
verlangen om deze activiteit elke dag te kunnen doen. En om een lang verhaal kort te maken, zo ontstond de Oase. Prijs
de Heer voor dit verlangen. Wat een zegeningen hebben we hierdoor zelf al ontvangen en wat is het ook voor veel mensen
al tot zegen geweest. Elke dag de Oase open is mijn/onze wens. (Maar daarom hebben meer medewerkers nodig) Mensen
zien open bloeien, mensen die groeien in hun kennen van de Here Jezus. Bidden voor mensen, liefde betonen. Ik geloof
en mijn ervaring is dat alles tot stand komt door het/ons gebed. Als wij gaan bidden gaat God aan het werk. Dat zie ik om
me heen gebeuren. Hij hoort en ziet ons en wacht op ons. Er staat in de bijbel: jullie ontvangen niet omdat je niet bidt.
Hoe mooi is het wat Hij wil geven. In de Oase ben ik coördinator van
alle activiteiten. Mooi om te doen. Ik ben ook betrokken bij het 24-7
gebed Ermelo. De binnenkamer is u misschien ook wel bekend. Ik wil
JEZUS graag volgen, wilt u dat ook?? U begrijpt hopelijk dat dit ook een
pleidooi
is
om
vrijwilligers
te
werven.
MELD
U
AAN
info@deOaseErmelo.nl Een proef ochtendje? Tot ziens in de Oase.

In de Etalage was een vuurtje te zien. Dat stelde het vuur van de
Heilige Geest voor. Wilt u met de Heilige Geest vervuld worden? Vraag
de Heer er om. Geef u zelf over aan Jezus. Bid en u zult ontvangen wat
u bidt.
Juni 2016

Juli 2016

1 juni crea ochtend
10:00-12:00
6 juni gebed vluchtelingen 19:30-20:30
10 juni creatieve workshop 19:30-21:30
OPGAVE VERPLICHT
11 juni opening expositie 11:00
seminar met Ralf Belau
11:30-13:00
15 juni crea ochtend
10:00-12:00
15 juni samen eten
18:00-19:00
OPGAVE VERPLICHT
18 juni fete la musiuqe
11:00-17:00
20 juni gebed vluchtelingen19:30-21:30
29 juni crea ochtend
10:00-12:00
30 juni OPEN avond
19:30-21:30
spreker Peter Oud

4 juni gebed v Vluchtelingen
12 juni braderie
18 juni gebed v vluchtelingen
19 juni braderie
26 juni braderie
Maand juni en juli
Elke woensdag middag
Bijbellezen: 13:30- 15:00
Elke woensdagavond Soos: om
19:00

