Tekst : Psalm 33 vers20 en 21 Wij verwachten vol verlangen de Heer, Hij is onze hulp en ons
schild, Ja om Hem is ons hart verblijd, op Zijn Heilige naam vertrouwen wij.

De jaarlijkse braderie
Twee avonden was de kraam voor de deur van de Oase bemand door GEWIS, er was een goede samenwerking. De
andere vier avonden was de Oase zelf aan zet met het verkopen van speelgoed en tweede hands spulletjes,
zelfgemaakt jam van allerlei smaken. We hadden één avond het mooie doek van GEWIS achter onze verkoop spulletjes
gehangen daar stond op dat Jezus zegt:”Kom tot Mij ,Ik zal je rust geven”.Je zag de mensen kijken en het lezen en
vertwijfeld kijken naar onze verkoop spullen en daarna naar ons.(Peter en Els), We verkochten op dat moment niet
veel. Ook deelden we koffiebonnen uit, waar veel mensen op af kwamen en zo de Oase binnen gingen. Een kraam
tegenover de Oase verkocht tassen en de eigenaar voelde zich zeer aangetrokken tot de Oase. Het was zelfs zo, dat de
man elke avond van de braderie bij ons binnen zat en met ons samen in gebed ging en ook zo de braderie avond afsloot
de laatste keer. Hij vond het zo mooi wat we deden in de Oase. Wij zullen hem niet snel vergeten.

Ontmoeting en verbinding
Met dankbaarheid kijken we terug op 23 september
23 September stonden veel buurten in Ermelo in het teken van Burendag. Zo ook wij als Oase en de Immanuëlkerk.
We wilden graag kennismaken met alle buren die aan het plein woonden, evenals de omringende winkels. En laten
zien dat de Oase er voor iedereen is. We hebben de omwonenden van het Raadhuisplein uitgenodigd, van de Plusflat
tot aan het station en vanaf de Aldi tot aan het Postlaantje. Bij elkaar 100 brievenbussen. Velen reageerden positief!
Van de gevraagde bedrijven, kregen we verschillende donaties, waarvan ik een lijst onderaan heb toegevoegd. Veel
dank er voor.
Het programma was als volgt: Vanaf half 2 tot 5 was er een feestelijke ontmoeting op het Raadhuisplein. Onder het
genot van een kopje koffie of thee kon men genieten van het optreden van de goochelaar Marco Royal, het optreden
van Ernst op zijn keyboard ,Peter op zijn accordeon en meedansen met Margriet haar workshop ”werelddans”. Voor
de kinderen was er een springkussen, schminken, bellen blazen, verschillende spellen en een speciale kleurplaat van
deBurendag.
Van camping De Betteld mochten we de popcornmachine lenen en een groot 4 op een rijspel . De Pipowagen vond
zijn plek. In de stationsstraat werden koffiebonnetjes uitgedeeld en mensen voelde zich welkom en dronken een
bakje mee. De koster van de Immanuëlkerk wist ons na afloop te vertellen dat we ca. 400 kopjes koffie hebben
geschonken. Wij als gastvrouwen mochten echt iets uitstralen van Gods liefde, door gastvrijheid te betonen en een
luisterend oor. Na 5 uur waren de buren uitgenodigd om een maaltijd met ons te gebruiken. Tijdens de maaltijd
speelde Andre Verhagen van het poppentheater “Het @penstaartje” op zijn accordeon. We aten broodjes, soep,
loempiaatjes van de Wok, Pizza’s van Italiano, ijsjes als toetje van Torino.

Mede dankzij het mooie weer was het een groot succes. Met dank aan de sponsors. Dit zijn: Crea Bea, schoenenwinkel
Leenen, Makelaar v Diest en Midden Nederland, Riemer Walinga , ModaDonna, Peacock, enkele particulieren, U Woon,
Gem. Ermelo, Perspectief Harderwijk, ijssalon Torino, De Wok, Pizzaria Italiano, Welzijn Ermelo, de Ontmoeting,
Klik hier voor een filmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=Wnr4dRfEsNw of zoek op You Tube‘Ermelo Burendag” .
Geef de pen door…………………………….

Deze keer ben ik aan de beurt om mijzelf voor te stellen aan jullie, als nieuwsbrieflezers. Mijn
naam is Marianne van Limbeek-Gorter. Ik kom uit een warm en veilig gezin met drie meisjes en
een jongen. Mijn wieg stond in Deventer vlak tegenover de grote Lebuïnuskerk in het centrum van
de oude stad. Mijn ouders hadden daar een kantoorboekhandel en behoorden dus tot de “kleine
zelfstandigen”. Dat betekende in 1955 niet veel geld, maar wel veel veiligheid, liefde en zorg
voor de kinderen. Bovenal gaven onze ouders ons het geloof mee in God die als een Vader voor
ons zorgt. We waren lid van de christelijke gereformeerde kerken. Ik ben nu 61 jaar oud. Ik ben
getrouwd Ton. Na de middelbare school ging ik naar de “Christelijke opleidingsschool voor kleuterleidsters“ in Zwolle. Ik
ben na mijn examen van de kweekschool voor de klas gaan staan en doe dat werk nog steeds met veel plezier. Op het
moment ben ik juf in groep 6 en ik ga gelukkig elke dag met plezier naar school. Ik trouwde met mijn man Ton toen ik
29 was en samen hebben we twee zoons gekregen. Allebei hebben ze hun weg in het leven gevonden en wonen al jaren
zelfstandig. In februari heb ik mij opgegeven om gastvrouw in de Oase te worden en na de beginperiode die natuurlijk
wat onwennig was, doe ik het werk nu graag. Ik kom met andere mensen in contact die ik normaal niet zo snel ontmoet
en dat is verrijkend. Ik probeer elke week 1 dagdeel aanwezig te zijn. Omdat ik drie dagen voor de klas sta is 1 keer per
week goed te doen. Nog wat over mijn hobbies: ik zing graag, ( in het oratoriumkoor Noord-West Veluwe) ik kook heel
graag en eet het ook daarna heel graag weer op; ik houd van lezen, tuinieren en kleding naaien. Vervelen doe ik mijzelf
niet zo snel. Ik hoop dat jullie nu een beetje beter beeld hebben van wie ik ben.

Oktober 2017

*opgave verplicht

04 workshop bloempot +vetbol
04 eten met elkaar *
05 .Loofhuttenfeest zie bijlage
06. Loofhuttenfeest zie bijlage
07. Loofhuttenfeest zie bijlage
08. Loofhuttenfeest zie bijlage
09. Loofhuttenfeest zie bijlage
10. Loofhuttenfeest zie bijlage
11.loofhuttenfeest zie bijlage
12. Loofhuttenfeest zie bijlage
13,27, bidden voor mensen
18 crea ocht haken en breien
25 aanbidding/dansochtend
26 . OPEN avond Dinand spreker
.
Thema
Elke woensdag
Bijbellezen:
Soos:

10:00-12:00
18-00-19:00
18:30-20:30
19:00-21:00
19:00-21:00
19:00-21:00
19:00-21:00
19:00-21:00
19:00-21:00
19:00-21:00
19:00-20:30
10:00-12:00
10:00-12:00
19:00-21:30
Bang zijn

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

Het Loofhuttenfeest in de Oase
van 5 tot en met 12 oktober. Elke
avond een ontmoeting met………..
zie de bijlage bij de nieuwsbrief .

November 2017

* opgave verplicht

1 Eten met elkaar *
18:00-19:00
8. Aanbiddings/dansochtend 10:00- 12:00
10,24 bidden voor mensen
19:00-20:30
15.workshop herfstkrans *
10:00-12:00
23. OPEN avond+ spreker
19:30-21:30
29 haken en breiochtend
10:00-12:00
Elke woensdag
Bijbellezen:
Soos:

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

