Tekst : “Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn, want het is de HEER, uw
God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.” Deuteronomium 31:6

Twee bezoekers vertellen :”Indrukwekkende avond in de Oase.” 70 jarig bestaan van Israël gevierd.
Woensdagavond werd ik gastvrij ontvangen door de vrijwilligers van de Oase in Ermelo met koffie uit witte bekers met
een Davidster en vrolijk versierde cup cakes. Er waren veel belangstellenden gekomen als reactie op de aankondiging
voor deze avond.
“Een mooie avond” hoorde je de mensen na afloop zeggen. Het zag er met de Israëlische vlaggen ook heel gezellig uit.
Ds. Willem J.J. Glashouwer vertelde o.a. hoe hij bij het werk van “'Christenen voor Israel” betrokken werd en hoe hij
zichzelf had afgevraagd: Ben ik daar wel geschikt voor? Toch stelde hij zich beschikbaar.
Karel van Oordt, een van de oprichters van “Christenen voor Israël vroeg hem voorzitter van het bestuur te worden.
Toen hij aarzelend “ja” had gezegd, hield dat vervolgens ook in dat hij moest gaan spreken over Israël. Het leidde
hem tot het schrijven van een Bijbelstudieboek over Israel en het Joodse volk, dat oorspronkelijk de titel droeg “Israël
op weg naar zijn Rust” - later getiteld ”Waarom Israël?”.
Dit boek is, tot zijn grote verbazing, thans in meer dan bijna 40 talen vertaald zonder dat er ooit naar vertalers
gezocht is. Ds. Willem Glashouwer spreekt daarom dan nu ook al vele jaren in vele kerken en denominaties in binnenen buitenland. Zo groeide het Nederlandse werk uit tot een internationale beweging. Als hij dan weer op kantoor is na
zo`n buitenlandse reis en je ziet de verbaasde en blijde blik in zijn ogen, dan hoor ik hem soms vertellen hoe zonder
dat hij het wist, zijn boek weer vertaald was. En hoe overweldigend positief voorgangers en gemeenteleden
reageerden op deze Bijbelse boodschap over Israel en het Joodse volk. Zo brengt hij in de praktijk "Troost, troost Mijn
volk", Jesaja 40:1. Het is een proces van hoofd - hart - handen. Eerst moet het hoofd de juiste Bijbelse onderwijs
krijgen over Israel en het Joodse volk. Dan moet het hart geraakt worden, zodat het niet blijft bij “informatie” maar
er ook iets van “inspiratie” plaatsvindt.
En dan weten de handen vervolgens wel wat ze praktisch voor Israel en het Joodse volk mogen doen!
Ds. Glashouwer las die avond o.a. Jesaja 43:5, Zacharias12:10, Ezechiël 37, Psalm 122 en Mattheus 24:12. Deze
teksten verwijzen naar het volk Israël en zo legt Glashouwer verbanden en schildert met zijn woorden de lijnen voor
ons, vanuit Abraham, Izaäk en Jacob, via de profeten, koning David en Jezus naar de realiteit van dit moment en laat
ons de verbinding zien van verleden, heden en toekomstverwachting. Jezus de Vredevorst zal terugkomen en zitten op
de troon van David.
Sinds de oprichting van Israël in 1948 komen nog steeds veel Joden terug naar Israël,
vanuit alle windstreken van de aarde. Ondanks de enorme tegenstand en haat van
allerlei kanten, gaat de geschiedenis en het voortbestaan van Israël door, zoals
voorzegt en beschreven in de Bijbel. Een teken van Gods eeuwige trouw.
Na afloop was er nog een hapje en een drankje. En iedereen kreeg nog een cadeautje
mee naar huis in de vorm van een brief met 70 weetjes over Israël. Wilt u die weetjes
ook ontvangen? Ze liggen nog in de Oase. Loop er eens langs.
Dit stuk is geschreven door 2 bezoekers, Anke van Veen en Gea van het Israelcentrum.

Het valt niet altijd mee te doen wat Jezus van ons vraagt
De Soosavond is onze speciale avond in de Oase. Er komen dan mensen van allerlei
pluimage om een gezellige avond te hebben met nét een beetje meer persoonlijke
aandacht.
We zitten dan met z'n allen rond de tafel en beginnen met een lekker bakkie koffie,
thee of chocomel en ondertussen kan iedereen zijn/haar verhaal bij ons kwijt. Na het
over ieders wel en wee te hebben gehad, komt er nog een rondje fris met een chipje
of toastje! Daarna lezen we uit een speciaal christelijk dagboek een kort en duidelijk
verhaal over de Here Jezus, met een duidelijke uitleg, hoe we er in deze tijd mee
om(kunnen) gaan.
Dan bidden we het gebed wat er bij staat en volgt de rondvraag. Daar wordt dan over
gepraat en kan iedereen zijn/haar gedachten uiten hoe zij Jezus ervaren in hun leven. Het valt niet altijd mee om te
doen wat Jezus van ons vraagt.
Door er met elkaar over te praten voelen we ons gedragen door de liefde van Jezus en mogen we weten dat Hij
onvoorwaardelijk van ons houdt!!! Daarna gaat iedereen, ook wij als gastvrouwen/heer, weer gezegend en opgewekt
naar huis!
Foto boven :De nieuwsbrief is uitgedeeld en wordt gretig gelezen door de SooS bezoekers!

De expositie van Annet Meester is voorlopig nog te zien in de Oase op onze expositiewand. Kijk naar
onze openingstijden. www.DeOaseErmelo.nl
Er is ruimte om te exposeren in de Oase, we hebben een muur van 20 meter lang die daarvoor
beschikbaar is. Neem contact op met Wim Nap 0650401444 of mail info@deOaseErmelo.nl

Geef de pen door……………………..
“Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs werken de bouwers”.
Hoe mooi en goed om betrokken kan het zijn om te werken als vrijwilliger bij de OASE met dit woord uit de Bijbel als
uitgangspunt. Zo samen een bouwwerk te zijn van de Heilige Geest. Voor mij is dit op zich al een zegen om daarin
medewerker te zijn.
De Here Jezus is als Voorganger Hoofd van het huis en wij mogen, evenals Hij, dienstknecht zijn.
Dit is voor mij zoiets bijzonders, gewoon niet te beschrijven en toch eenvoudig gewoon. “Samen met alle heiligen” ,
toch? Ik zou willen dat OASE altijd open kan zijn. Dat niemand voor een gesloten deur komt. Tegen toekomstige
vrijwilligers wil ik zeggen: “welkom “ en dat wil ik ook zeggen tegen de mensen die langs willen komen: “welkom”.
Kom “maaltijd houden” bij de Bron en “drinken uit” de Bron.
Ik ben Trijnie Korbee en ben 1 x per 14 dagen op vrijdagavond (oneven week) aanwezig in de Oase op de avond dat we
open zijn om te bidden voor mensen. Ieder die gebed wil ontvangen is dan specifiek welkom. Moeite, zorgen, ziekte
omstandigheden enz mogen allemaal aan de orde komen.

Juni 2018 *opgave verplicht

Juli 2018 *opgave verplicht

8,22 bidden voor mensen met moeite en
ziekte
19:00-20:30
12, thema over verslaving
19:30-21:00
13, aanbidding en dans
10:00-12:00
20 gezamelijke maaltijd *
18:00-19:00
daarna film
19:15-21:00
28 Open avond spreker Dinand 19:30-21:00

6, bidden voor mensen met moeite en ziekte
.
19:00-20:30
17, braderie GEWIS staat voor de Oase met
een kraam
18:30-21:00
24,31 braderie avond
18:30-21:00
Geen gezamenlijke maaltijd deze maand.

Elke woensdag
Soos
Bijbellezen:

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

Elke woensdag
Soos
Bijbellezen:

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

