Tekst: Hebr 10 vers 23 Wij moeten blijven vasthouden aan wat God ons belooft en andere mensen erover
vertellen.Omdat God zich aan Zijn woord houdt,zullen wij krijgen wat wij van Hem verwachten.
Een warme zomer avond.
Door Paula v d Berge

Op een warme soosavond hebben we weer een gezellige avond gehad. Nadat
iedereen zijn/haar verhaal kon doen en we met elkaar gebabbeld hadden,
kregen we het idee om eens fijn met z'n allen Opwekkingsliederen te gaan
zingen. Boekjes erbij en wie een favoriet lied had kon dat zeggen.
En zo zongen we meerstemmig (jaja, zonder te oefenen!) opgewekt onze
lievelingsliederen; een feestje op zich! Bert en Han zaten nog in een luid
interessant gesprek, dus Paula heeft maar geopperd om hun gesprek te
vervolgen buiten op de nieuwe bank, onder het genot van een kopje
koffie. Dat vonden de heren een goed idee en konden wij ons gezang voortzetten. De zoutjes en knabbels werden op de
tafel gezet en daarna las Beppie van Buuren uit haar bijbels dagboek een mooi stukje voor, waar iedereen wat van
opsteekt voor zichzelf en als bemoediging, maar ook hoe je dat naar een ander kan uitdragen. En daarna trakteerde
Paula op een lekker ijsje, gehaald door Theo en Melvin. En zo ineens was de avond alweer om... Ook deze avonden
werken mee om aan de onderlinge relaties te werken, die een ieder zo nodig heeft in deze gejaagde tijd.

Jezus Bron van Leven en overvloed
De nieuwe expositie was een uitnodiging aan alle mensen om mee te doen en iets creatiefs in te leveren om in de Oase
ten toon te stellen. Hier zijn acht reacties op gekomen. De avond voorafgaand aan de opening was er een creatieve
workshop. Daar heeft een groepje mensen, (zie foto) zich creatief uitgeleefd . Wij geloven dat God een creatieve God
is. Hij heeft ons gemaakt, zoveel miljarden mensen met allemaal hun eigen creativiteit.
Op de muziek van Ancient dreams, luisterde we naar: “Kom tot de Vader”, onder leiding van de Heilige Geest, Die we
gevraagd hadden ons die avond te inspireren. Peter Oud gaf ons aanwijzingen en de avond was
een rustmoment in een drukke
tijd.
De resultaten zijn ook te zien op
de expositie.
De volgende dag zaterdag, 11
juni, was de opening van de expo
en de seminar van Ralf Belau .
Ralf vertelde over het vaderhart
van God waar we alles los mogen
laten wat we van nature
vast houden. We altijd bij
de Vader terug kunnen
komen en dat Vader God
naar
ons
verlangt.
Symbolisch konden we onze
.
handen onderdompelen om
.
nieuwe toewijding, onze
.
handen aan God geven voor
.
reinheid, Voor een ieder
was er een persoonlijk gebed. Heeft u belangstelling om eens me te doen met een creatieve
workshop ?
We gaan er vast nog een keer eentje houden. Laat het ons weten als u mee wilt doen.
U / JIJ WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR U
Prachtige bloemen
kregen “de vliegende kiep”
en “een altijd bezige bij”
van een
collega /medewerkster
van de Oase. Dank .
Een lief gebaar.

Dringend behoefte aan gastheren /gastvrouwen juist
in deze komende vakantie tijd is de Oase vaak
gesloten door gebrek aan medewerkers. En dat kan
toch niet? Bent u overtuigt christen ? Spreekt dit u
aan? Meld u aan. info@DeOaseErmelo.nl
of tel
0612403349

Fete la musique 2016

Op de dag van Fete la Musique kregen we veel mensen over de vloer, die normaal de Oase niet binnen komen. Om die
reden hadden we de Oase opengesteld tijdens Fete la Musique. Er volgde ook kennismakingsgesprekken. De mensen
hebben de sfeer geproefd en de teksten aan de muur gezien dat God goed is en van hen houdt. Sommigen bleven koffie
drinken en we hadden kleine gesprekjes.

Geef de pen door ………
Ik ben Trijnie Korbee-de Boer, weduwe zonder kinderen. De Oase is vanaf het begin een aanvulling in mijn leven
geweest. Veel voldoening heeft God mij daar gegeven. Zoiets als wat JEZUS zegt bij de put: “Mijn spijs is de wil te doen
van Hem die Mij gezonden heeft”. Samen met anderen mocht ik daar dienen. Dat was speciaal dienen wanneer we
mochten bidden met medewerkers of gasten om een verlangen of om iets wat heling nodig had, voor vergeving of een
herinnering, een behoefte.
Dat heeft de Heere meer dan eens verhoord. B.v. van die moeder die haar zoon zo graag weer eens wilde zien. Ook de
gebeden om afscheid te nemen van overledenen. Over iets praten met God doe je nooit
tevergeefs, praten met God juist wel. Hij alleen kan voor ons onmogelijke dingen
Koop eieren
verhelpen. Voor mij begon dit al met een actie van GEWIS, toen de OASE in aanbouw was.
in de Oase
We baden met een groepje in de “rommelige” ruimte wat de OASE moest worden. Op nr
1,50 voor 10 stuks
106. Toen we naar huis wilden gaan, uitte iemand een heel nare, erg pijnlijke herinnering
De hele opbrengst is voor
We zijn ervoor gaan bidden Er werd vergeving gegeven, de Heere verloste en genas de
het betalen van koffie
wond. De persoon kon opgericht naar huis gaan. Deze verhoring beleefde ik als een soort
en thee .
van roeping om daar te mogen dienen. Mijn man was nog niet zolang daarvoor overleden.
Juli 2016

Augustus 2016

4,18 juli gebed v vluchtelingen
.
19:30 -20:30
6,13,20,27 aug ontmoeting
vluchtelingen
18:00-19:50
12 juli braderie GEWIS 18:30-21:00
19 juli braderie MUZIEK voor Oase
20, 27 juli gebed camping evangelisatie
20:00-21:00
26 juli braderie
18:30-21:00

1,15,29 aug gebed voor
vluchtelingen
19:30-21:30
2,9, aug Braderie
18:30-21:00
3,10,17 aug gebed camping
evangelisatie
20:00-21:00
16 aug braderie GEWIS 18:30-21:00
23 aug inf avond PPP

Elke woensdagavond Soos: om 19:00

Elke woensdagavond Soos: om 19:00

