Tekst: Openbaring 3 vers 8: Ik weet wat jullie allemaal doen. Ik heb als het ware een deur open gedaan,
zodat jullie veel konden doen. Niemand zal die deur kunnen sluiten. Want ook al zijn jullie maar met weinig
mensen, toch hebben jullie gedaan wat ik heb gezegd. Jullie hebben niet gedaan alsof jullie mij niet kende.
De Braderie
Met de braderie-avonden had de Oase een plaats gehuurd voor de deur van
de Oase. De eerste en laatste avond zou G.E.W.I.S.( Gezamenlijk
Evangelisatie Werk Is Sterk) gebruik maken van de plek en de tent. Aldus
geschiedde, zie foto 1. De tweede avond waren er vanuit de Oase twee
medewerkers, die zongen met nog twee mensen van buiten vóór de Oase.
Het klonk erg mooi en professioneel. We hopen dat we met de muziek de
harten van de voorbijgangers geraakt hebben (middelste foto.). De derde
avond was er een rommelmarkt. Iemand van het Israelcentrum
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demonstreerde handcrème die mensen konden kopen (foto rechts). De vierde
avond hadden we een actie om onze levensverzekering aan te prijzen. De allerbeste levensverzekering die verzekert tot
over het graf heen. Een mooi flyertje diende als praatpapiertje om met mensen in gesprek te gaan. En dat lukte bij
sommige mensen(foto wijst voor zich). De vijfde avond was er weer rommelmarkt. De plantjes, die door Ria waren
geronseld en het brabantsbonte servies van Els, die haar kast had opgeruimd, hadden goede aftrek (foto rechts onder).
De laatste avond was er weer G.E.W.I.S. die de plek vulde en hun activiteiten ten uitvoer brachten. Tijdens elke avond
was de Oase goed bezocht en een drukte van jewelste, al was het alleen al door de omliggende kramen die we koffie
aanboden en die gretig gebruik maakte van ons toilet. Als we terug kijken op de avonden waren ze goed en de Oase
begint zo een bekend plekje te worden in Ermelo. Ik hoorde van een collega-vrijwilligster dat er een moeder en kind langs
gekomen waren en dat de moeder toen tegen haar kind had gezegd: “Kijk, hier kennen ze vast jouw psalm wel. Deze
mensen zijn ook christelijk. Maar mamma niet.”
Mooi hoor.

1

BBQ voor alle medewerkers
Op 26 augustus hadden we een medewerkers-bbq in de tuin van een medewerker van de Oase. Het weer was geweldig,
28 graden, dus mooier kon het niet. Bij Tomassen in Putten werden de ingrediënten besteld en soep werd zelf gemaakt
door 2 dames. Iedereen nam zijn eigen stoel, bord en bestek mee. Totaal waren er 32 mensen. Het was een zeer
gezellige avond. We sloten af met een bakje koffie of thee. Er was volop onderling contact. Daar was deze avond ook
voor bedoeld. Ook lieten we onze gedachten gaan over hoe we de Oase roostertechnisch het beste open kunnen houden.
Dat betekent: zo effectief mogelijk, want we willen als medewerkers van de Oase dat de deuren van de Oase zoveel
mogelijk open zijn, zodat Gods liefde elke dag zichtbaar is.

Daarom zoekt de Oase nog steeds naar nieuwe medewerkers, die ons team kunnen komen versterken. Weet u iemand
die dat wil, meld het even bij ons. U bent van harte welkom.
Hierbij een tal van activiteiten die er in de Oase plaats vinden. Buiten het zoveel mogelijk gastvrij open zijn, hebben
we een aparte tijd waarin de Bijbel gelezen wordt. Er is een crea-ochtend, (haken en breien). Een open avond, waarin
een stuk opbouw en bemoediging zit. Een aparte soos met veel gezelligheid en daarin de mogelijkheid om een
spelletje te doen. In de toekomst komt er een avond, waarin we speciaal open zijn voor mensen in nood; voor hen
willen dan bidden. Er komt een avond met muziek; hoe of wat precies hoort u nog zo snel als we wat weten.
Hieronder wat foto’s van de BBQ op 26 augustus

Nieuw, Nieuw, Nieuw, Nieuw,
In november beginnen we met een
avond om te bidden voor mensen in
nood of met een nood. Heeft u een
nood ? let goed op de volgende
nieuwsbrief, datum volgt.

Trijnie

bedankt

Na ongeveer 6 jaar trouwe dienst
in de Oase, stopt Trijnie er mee.
Door omstandigheden die haar
hiertoe brengen. Trijnie bedankt
voor je Inzet. Je bent velen tot
zegen geweest.

Israël producten te koop
In de Oase te koop vanuit het
centrum van Israëlproducten in
Nijkerk. Loop eens binnen. Ook
lekkere wijnen, druivensap,
kruiden, speelgoed, cosmetica.

Geef de pen door aan…………………
Mijn naam is Petra van den Broek en ben 35 jaar getrouwd met Rien. Samen hebben we 2 jongens, 2 mooie
schoondochters en 3 kleinkinderen. Bijna 56 jaar geleden werd ik geboren in Rozenburg, voormalig eiland onder
Rotterdam. Ik heb in 9 verschillende plaatsen in Nederland gewoond. In 1981 zijn we in Putten komen wonen tot 3
jaar terug; toen zijn we verhuisd naar Ermelo.
Hoe ben ik met de Oase in aanraking gekomen? Dit is al weer 6 jaar geleden. In onze kerk werd een oproep gedaan
voor medewerkers in de Oase. Ik ben gaan kijken en werd getrokken om mensen te vertellen over Jezus. Het was
voor mij een hele uitdaging om te werken in de Oase. De diversiteit aan mensen maakt dat het elke keer weer anders
is. Het is geweldig te zien als we voor mensen bidden of als ze door het Woord veranderen. Dit maakt ook dat de
Oase een unieke plek is om elkaar te ontmoeten. Het is ook een plek waar iedereen zichzelf mag zijn en waar wij
allemaal gezien en gehoord willen worden. We krijgen ook vaak te horen dat er zoveel vrede aanwezig is. Dit kan
alleen God bewerken. Al zou je het soms niet zeggen door de verhitte gespreken, maar het is er wel. Ikzelf draai al
2 jaar mee in het coördinatieteam voor de medewerkers. Ook dit is een uitdaging, waarin we blijven vasthouden aan
de bedoeling van de Oase: het evangelie brengen aan iedereen. En het blijven uitzien naar meer medewerkers die
ook een passie hebben om Jezus bekend te maken.
September 2016

Oktober 2016

Ma 12 +26 sept: gebed voor
vluchtelingen,
19:30-21:30
Woe14 sept +28 sept:
crea ochtend
.
10:00-12:00
21 sept: aanbiddings ochtend o.l.v.
Susanne Noordermeer
10:00-12:00
Opgave verplicht
21 sept: eten opgave verpl 18:00-19:00
29 sept: open avond
19:30-21:30

Ma 10+24 okt gebed voor
vluchtelingen,
19:30-20:30
Woe12+26 okt crea ochtend

19 okt: eten opgave verpl 18:00-19:00
Open avond: datum nog niet bekend
Elke woensdag :

Elke woensdag :
Bijbellezen
Soos:

10:00-12:00

13:30-15:00
19:00-21:00

Bijbellezen
Soos:

13:30-15:00
19:00-21:00

