Tekst: Jesaja : 53 vers 5 : Om onze zonden werd Hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons
welzijn werd Hij getuchtigd, Zijn striemen brachten ons genezing.

Expositie "Wonder van het kruis"
Op zaterdag 5 maart om 11.00 uur werd door Peter Oud en Wim Nap de expositie "Wonder van het Kruis" geopend in de
Oase. Juist in de tijd van Pasen, is het prachtig om het kruisigingverhaal van Jezus Christus te tonen met afbeeldingen
op canvas doeken. Met daarnaast tekst en uitleg over de doeken. De aanvullende informatie geeft een verdieping aan
de betekenis van het kruisigingverhaal. Elke keer dat de Here Jezus verwond was heeft een betekenis. In het oude
verbond moest de hoge priester zeven x bloed van het lammetje op de aarde laten vallen, dit was een profetische
handeling en verwees naar de Here Jezus die ook zeven keer moest bloeden en Zijn bloed vloeide op de aarde. De
aarde werd vervloekt na de zondeval. Jezus droeg die vloek aan het kruis. Door deze expositie willen we de weg die
Jezus Christus aflegde voor ons goed zichtbaar maken. Maar ook een boodschap van hoop en vreugde aan de bezoekers
meegeven. Het is de moeite waard om een bezoekje te brengen aan de Oase en de expositie "Wonder van het kruis" te
bekijken. Hij blijft nog te bezichtigen tot half mei 2016. Een Turkse gast was erg onder de indruk van het schilderij
waarop een blanco vel papier aan het kruis bevestigd is. Zo heeft Jezus “het handschrift wat tegen ons getuigde”
uitgewist en mogen we door Jezus’ offer, rechtstreeks tot de Vader gaan. Kolossenzen 2 vers 14.

Seminar "Kom tot de Vader" door Joeri Snel
door Peter Oud

Na de opening van de expositie gaf Joeri Snel, een seminar over "Kom tot de
Vader". De belangstelling was groot en het was een boeiend seminar dat
Joeri gaf. In het kort gaf Joeri aan dat het belangrijk is welk Godsbeeld we
van de Vader hebben. Een strenge God, een straffende God, of een God die
een relatie met ons wil en heel dichtbij ons wil zijn? Door het boek Job gaf
Joeri mooie uitleg over hoe we groeien tot een persoonlijke relatie met de
Hemelse Vader. Die niet ver weg van ons wil zijn, maar juist heel dichtbij.

Het carillon van het gemeentehuis
Martijn Visser

Op Stille zaterdag 26 maart vond de Paasevangelisatie-actie van GEWIS en de Oase
plaats. Deze samenwerking is als zeer positief ervaren. Medewerkers die de straat op
gingen konden met mensen in gesprek gaan en ze meenemen naar De Oase. Om 14:00
uur was er een gezamenlijke samenzang. Er is mooi gezongen. We waren niet met veel
mensen, maar we hebben mogen zingen en dat hebben de mensen op straat mogen
horen. Zelfs bij de ijssalon stonden mensen te kijken en hopelijk te luisteren naar
onder andere het “U zij de glorie”. En precies toen we klaar waren met het zingen,
ging het carillon van het gemeentehuis verder met het “U zij de glorie”. Prachtig! Een
medewerker vertelt dat hij diverse korte gesprekken gehad. “Een vrouw was heel blij
dat haar broers en zussen terugkeerden naar het geloof en zij zag hen na jaren weer
terugkomen in de kerk.
Een andere vrouw die veel meegemaakt had en alles op
eigen kracht deed, besefte toch wel dat dit eigenlijk niet kon en zij hiervoor Christus
nodig had. Allemaal wel korte gesprekken waar je van hoopt dat mensen hier thuis nog
verder over nadenken. Dan gaan ze toch anders de Paasdagen in.”

Een medewerker vertelde ook: “Wij als kerken waren toch present in het dorp en we mochten van de Opgestane Heer
getuigen. Er fietste nog een man langs en riep mij toe: Veel zegen in uw werk. Je merkt wel dat evangeliseren op de
dagen voor Pasen best goed loopt. Er is soms wel wat afwijzing, maar als je hen goede Paasdagen wenst zij ook weer
netjes terug reageren zoals: U ook.”. Laten we bidden dat God doorwerkt in de harten van deze mensen.
Diezelfde dag, de zaterdag voor Pasen, was ik Marja, 's morgens in de Oase in verband met de Paasaktie met GEWIS.
Eén van onze vaste gasten was er ook het grootste gedeelte van de morgen. Ze vroeg me of ik na afloop, om 13.30
uur, met haar over de Paasmarkt wilde lopen. Ik moest toch nog een
bloemetje kopen maar wilde op tijd thuis zijn want onze zoon was
een dagje bij ons. Dus zei ik dat ik dat wel wilde, maar niet heel
veel tijd had. Dus gingen we samen vanuit de Oase richting de Enk.
Onderweg klampte ze de één na de ander aan en vroeg hen waar ze
bij Pasen aan dachten en getuigde van Jezus opstanding. Ik was daar
niet op voorbereid, maar was onder de indruk van haar passie voor
Jezus! Daar kon ik een voorbeeld aan nemen! Een mooie manier om
te getuigen: mensen reageren verrast en hebben hierdoor niet gelijk
een afwerende houding. Ze was in alle eenvoud een voorbeeld voor
me. Dat wilde ik graag met jullie delen.

Trouwkunst in de Oase
In de Oase word een clinic gegeven. Dit is een soort “cursus”. Dwz: Trouwkunst is een cursus voor ieder echtpaar die
op een leuke, boeiende en leerzame wijze aan hun relatie willen werken. De cursus behandelt tal van onderwerpen die
van belang zijn voor je huwelijk. Samen werk je aan opdrachten waarmee je nieuwe ervaringen opdoet waardoor de
kwaliteit van je relatie wordt verbeterd en je meer van je huwelijk kan genieten. De clinic Trouwkunst is op de
donderdagavonden 14,21, 28 en op zaterdag 30 april en wordt gehouden in de Oase. De kosten daarvan zijn € 50,daarvoor ontvang je een werkmap, koffie, thee en de lunch. Stuur een mail naar: henkelsdejong@gmail.com om je
aan te melden

In de Oase is een
mogelijkheid om stage te
lopen. We hebben al
meerdere jonge mensen
gehad die in de Oase hun
maatschappelijke stage
liepen. Vraag voor info binnen
of,
info@DeOaseErmelo.nl

Eva onze stagere

voor de Oase zijn allerlei werkzaamheden

April 2016

Mei 2016

6 april: creaochtend
10:00-12:00
20 april: crea ochtend 10:00-12:00

4 mei geen soos
5 mei Hemelvaartsdag
15 en 16 mei Pinksteren
18 mei crea ochtend
18 mei eten in de Oase
opgave verplicht. 18:00 uur
26 mei open avond

20 april gezamenlijk eten in de Oase
opgave verplicht
18:00 uur
21 april trouw cursus begint
27 april Koningsdag
28 april trouw cursus
30 april trouw cursus
Elke woensdag middag
Bijbellezen: 13:30-15:00
Elke woensdagavond Soos: om 19:00

Elke woensdag middag
Bijbellezen: 13:30-15:00
Elke woensdagavond Soos:
om 19:00

