Tekst: Matt 16 vers 25,26.Wie zijn leven voor zichzelf houdt, zal het verliezen. Maar wie zijn leven
voor Mij opgeeft, zal het terug krijgen. Wat hebt u er aan de hele wereld te winnen en uw leven te
verspelen? En wat is u meer waard dan uw leven?.
Mooie getuigenissen van in en rondom de Oase.
Een mooi moment. Het was op vrijdag, er waren weinig gasten. Er kwamen drie vrouwen binnen, die de Oase niet
of nauwelijks kenden. De ene was doof, maar kon goed liplezen. Een ander kon er niet tegen als er veel mensen
waren vanwege haar overgevoeligheid. God zorgde ervoor dat we met een kleine groep waren zodat zij zich thuis
voelden en we een mooi gesprek hadden! Ik (Marja)was op dat moment samen met Renée als gastvrouw in de Oase
en we hadden een bijzondere tijd met elkaar.

De appelpluk en de Oase-bijbel In september heb ik weer appels geplukt bij de
appelboer in de boomgaard. Ik plukte met iemand uit het Gooi. Zijn hele levensverhaal
vertelde hij me. Katholiek opgevoed, als jongen seksueel misbruikt, ruim veertig jaar
getrouwd, nu met pensioen. Super aardig en behulpzaam, voor zijn vrouw en zijn familie
en nu gezellig aan het appels plukken. Gaandeweg kwam ook ons geestelijk leven ter
sprake. Hij had zich van de kerk afgekeerd, begrijpelijk. Toch heeft God hem niet
losgelaten, merkte ik. Hij zit op een koor, zingt en danst graag. En hij was nieuwsgierig
hoe het bij mij zat. Ik mocht iets delen over de Heere Jezus, Wie Hij voor mij is. En over
de Bijbel, Gods Liefdesbrief aan ons.
Hij zei: “Ik heb geen Bijbel, ik ga er wel één lenen in de bieb.”
Thuis gekomen dacht ik aan de Bijbels die we in de Oase van de Bibleleague via Klaas
Nanninga gekregen hebben en besloot er één mee te nemen. Ik heb er voor gebeden dat ik
de Bijbel mocht geven op het juiste moment.
Een paar dagen later bracht ik de Bijbel mee. Juist op dat moment kwam hij heel enthousiast naar me toe met een
liedje van you tube, wat hij heel mooi vond en graag met me wilde delen. Hij had het op een briefje geschreven,
het heet 'Nearer, me God to thee', van Mens Chorus. Hij gaf mij het briefje en ik hem de Bijbel. Hij vroeg of hij de
bijbel betalen moest en ik vertelde dat het een cadeautje was van de Oase, waar ik werk. Hij was er blij mee en ik
ook, dat ik dit aan hem mocht geven.
Lieve nieuwsbrieflezers, willen jullie meebidden om een vruchtbare bodem voor het Goede Nieuws van God in het
leven van mijn collega appelplukker uit het Gooi?

De Oase in rust

Vrijwilligers, medewerkers die ons team
komen versterken zijn:
Tineke Paulus, Truus Menkveld, Henk de
Vries,en Marjan Beekhuizen. Allen welkom!
Wees een zegen in de Oase.

Verkoop eieren en vogelvoerbordjes

Dank aan de anonieme giftgever

Maatschappelijke stage: Jan v d Kamp (Foto)
komt zijn maatschappelijke stage lopen in de
Oase. Hij zit op de Aeresschool in Nijkerk.
(Groenhorstcollege) Welkom Jan in de Oase.
Succes met je stage.

Geef de pen door…………………………
Ik ben Fernando en kom al vanaf de oude plek op de Stationsstraat 106 in de Oase. Nu
denk ik al wel 7 jaar. Ik ben christen en probeer goede dingen te doen. Ik steek mijn
hand uit naar God, naar Zijn hulp. De Oase is voor mij een rustplek van God en ik ben
hier graag. Met de medewerkers kan ik praten en ze staan voor me open. Een soort
paleis is het eigenlijk. God brengt mij op het goede pad door de Oase. Ik probeer de
Oase altijd te helpen met feestjes, kerstfeest, soos, Loofhuttenfeest, verjaardagen.
Toen de Oase ging verhuizen en er was een opening van het nieuwe pand, stond ik bij
de deur met mijn hoedje op. De Oase moet blijven bestaan, want de Oase is goed voor
alle mensen. De Oase moet groot worden en altijd open zijn. Ik wil helpen waar het
nodig en waar vreugde is. Voor mij is de Oase een soort huis wat aangekleed is door
God uit de hemel. Ik hoop dat de Oase meer belangstelling krijgt en daardoor meer
bekendheid. Ik ben graag in de Oase. Ik ga naar verschillende kerken en als ik dood ga
hoop ik naar de Hemel te gaan. Ik hou niet van schoonmaken.
Ik kom uit Colombia. Daar ben ik geboren en ben geadopteerd. Ik ben de jongste in het gezin. Toen ik zeven jaar
was kwam ik naar Nederland. Ik ben artiest en hou van zingen. Mijn hobby’s zijn : hardlopen, zwemmen, fietsen en
vogels verzorgen. Ik hou van de braderie en de rommelmarkt. Ik heb geen tijd voor vrouw en kinderen. Ik woon al
35 jaar in Nederland.
Tijdens de kerstmarkt staat de
Pipowagen van de Oase in het dorp.
We schenken daar ook koffie en thee.
Loop eens binnen.
We bakken de lekkerste oliebollen
buiten naast de Pipowagen. De
opbrengst van het geld is voor de vele
kopjes koffie die we dagelijks
weggeven. U kunt ze bestellen als u
wilt.

Uitnodiging voor de Open avond 22 november.
Velen vinden het moeilijk om de stem van God te horen. Maar het is mogelijk voor
uitnodiging seminar
iedereen om deze stem te herkennen ?
Op 22 november heeft de open avond het thema: “Herken jij de stem van God?”
A.
Leren de stem van God te onderscheiden / te horen tussen al die stemmen die op je af komen.
B.
Wat kun je concreet doen om hierin te groeien.?
Vaak zijn we druk bezig met van alles en nog wat. Zelfs heel druk bezig met kerk en God.
Maar zijn deze dingen ook werkelijk dat wat God tegen ons zegt?
Er zijn eenvoudige handvatten om Gods stem te ontdekken voor jou persoonlijk.
Op een ontspannen en interactieve manier zullen we hierover praten en met elkaar van gedachten wisselen.
Wat wil God tot en door jou heen spreken?
God heeft zoveel tot ons te zeggen en Hij heeft daarin altijd het beste met ons voor.
De open avonden beginnen om 19.30 uur en de deur is geopend vanaf 19.00 uur
November 2018 opgeven *

December 2018 opgeven *

9,23 bidden voor mensen
19:00-20:30
13, seminar Stef Schagen
20:00-21:00
21, samen eten *
18:00-19:00
na het eten film kijken.
19:00-20:30
22, open avond
19:30-21:30
Thema: hoe kun je de stem van God herkennen

7,21,Bidden voor mensen
15, kerstmarkt voor de Oase
19, kerststukjes maken
19, samen eten*

Elke woensdag
7,21,28? Soos
Bijbellezen: elke week

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

19:00-20:30
11:00-19:00
10:00-12:00
18:00-19:00

26 kerstviering met een maaltijd info
volgt .
Elke woensdag
5,12,19,Soos
Bijbellezen: elke week

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

