Tekst : Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen,
want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij. -- Jozua 1:9 (Nieuwe Bijbelvertaling)
De Oase ook voorvluchtelingen
Hein van Klooster

Als vrijwilliger bij de jonge vluchtelingen die op de Hoge Riet verblijven, kreeg ik een tijdje terug het verzoek om in
hun schoolvakantieperiode wat uitjes te bedenken. Ik wilde ze graag wat bijbrengen over bepaalde tradities in
Ermelo, waar jaarlijks op verschillende momenten markten zijn zoals de Kerstmarkt. Gewis en de OASE zijn daar
altijd prominent aanwezig om de mensen die er komen te wijzen op de geboorte van onze Heiland Jezus Christus. Er is
samenzang en mensen uit andere landen, zoals de vluchtelingen, kunnen zo iets zien van dit alles. Ik wist vanuit mijn
rol als bestuurslid van de OASE de wens ook voor de vluchtelingen van
Nieuwjaarsreceptie in de Oase
betekenis te willen zijn. Het aanbod van de OASE was om ze na een uurtje
7 januari 15:00-17:00 uur
rondlopen op de jaarmarkt gastvrij te onthalen met lekkere dingen en dit was
zo met elkaar te realiseren. We gingen op pad met twintig jongeren plus twee
Opening met muziek en zang.
begeleiders over de kerstmarkt. Voor de ingang van OASE heb ik ze van
informatie voorzien en ze verteld dat we de OASE na het lopen zouden bezoeken en daar ook wat te eten kregen.
Tijdens het lopen en rondkijken en het luisteren naar het koor werden ze steeds enthousiaster en we kwamen
uiteindelijk met ruim dertig jongeren binnen bij de OASE. Ze belden elkaar op om ook naar de markt te komen.
Tijdens het eten werden het er wel veertig en zat de achterzaal stampvol. De jongeren kregen uitleg over de OASE en
ze werden hartelijk uitgenodigd om ook later nog eens langs te komen. Na het eten zijn sommige opnieuw de markt
opgegaan en bleven er nog een aantal napraten. Ook werden er nog enkele bijbels uitgedeeld en er waren zelfs ook
enkele gesprekken over het geloof. Ikzelf was mij bewust dat ik de OASE met een groot probleem had opgezadeld
omdat ik menigmaal intern de COA had gevraagd met hoeveel mensen wij zouden gaan lopen. Wonderlijk was het dat
er voor iedereen (meer dan veertig personen) eten en drinken was en de vluchtelingen waren oprecht heel blij en
tevreden met de gastvrijheid van de OASE. Een van de vluchtelingen bedankte de OASE en menigeen deed dit ook nog
even persoonlijk op de voor hen gebruikelijke wijze. We hebben ze verteld dat zij hier binnen mogen komen om wat
te drinken, voor een gesprek of voor een bijbel in hun landstaal. Maar wat ik zelf heel belangrijk vond is dat zij van de
gastvrijheid in de Oase hebben mogen proeven en zo samen een heel mooie en ontspannen dag hebben beleefd.
Een moment wil ik jullie niet onthouden. Er was tijdens het lopen wat onrust omdat er door mensen in klederdracht
(oud Hollandsche steil) brand werd geroepen en zij met ladders en emmers en veel gebrul snel door de mensenmassa
liepen. Toen zag ik onrust bij ze opkomen. Dan merk je dat deze jongeren niet voor niets een verzoek tot verblijf hier
hebben lopen. Ze hebben echt veel narigheid meegemaakt en dat dragen ze nog met zich mee. Alle hulde voor al het
werk wat door de gastheren en gastvrouwen en de kookgroep is verzet. Hem alle eer. Helaas mochten we geen
fotos’s maken van hun bezoek ter bescherming van hen zelf. We hadden het graag aan u willen laten zien. Het was
zo’n feest.

Word u /jij de beste Bijbelkenner van de Oase?
2017?
Op Vrijdag 27 januari is er een Bijbelkwis in
de Oase. Categorie moeilijk en makkelijk, naar
keuze.
Doet u/jij mee?
Begint om 19:30
koffie en thee is gratis.

Heeft u/jij gebed nodig ?
We hebben de vrijdag avond 6,20 januari +
3,17 febr hiervoor apart gezet.
Vanaf 19:00 – 20:30, wees welkom.
Gratis. Opgeven niet nodig.

17 december 2016.
Carla van Dam

Zowel Gewis als de Oase willen laagdrempelig zijn en onze gezamenlijke activiteiten droegen daaraan bij: de actie
werd ondersteund met gebed, de Pipowagen, het grote gospelkoor Inspiration( trouwens voor een heel groot deel in
prachtige oud - Veluwse kleding), de boodschap van de dominee, het uitdelen van gratis soep en kerstbrood, de
levende kerststal en de warme ontvangst van zowel bezoekers als medewerkers van Gewis in de Oase. Er zijn
honderden bladen uitgedeeld, van Echo’s tot Elizabethbodes en het Zoeklicht. Er werden geboortekaartjes uitgedeeld
en bijpassende lekkernijen en er werden vragen gesteld over de betekenis van het Kerstfeest en de geboorte van onze
Heiland en Zaligmaker. Wat mij o.a bijgebleven is waren 4 mensen die een bijbel in het Arabisch aannamen na een
gesprek dat gevoerd werd over geloven. En niet alleen in het Nederlands. Er werden aan drie jongeren na een gesprek
op hun verzoek een Arabische bijbel verstrekt en aan Poolse mensen werden Poolse bijbels gegeven en er werden
korte, maar soms wezenlijke gesprekken gevoerd over de zin van het leven en het belang van het kennen van je
Redder en Zaligmaker. Iemand was na een ziekte zijn geloof kwijtgeraakt en was vastlopen door vragen als: waar is
God voor b.v. de mensen in Allepo!!! Mijn antwoord was dat ik soms ook vragen heb waar ik geen antwoord op weet,
maar wat ik wel weet is dat Hij voor jou en mij gekomen is en dat sloeg aan bij deze bezoeker. Hij bedankte mij later
oprecht en ging er mee aan de slag en zou er ook met iemand over doorpraten. Ik verwees hem namelijk door naar
iemand die ik ken bij het bedrijf waar hij werkt. En al lang vervreemd van de kerk en de Heer van de kerk werd hij
weer op het spoor gezet en mocht hij op de kerstmarkt weer horen over de geboren Heer.
Er was een meneer die naar aanleiding van de boodschap van een dominee later terugkwam en erover wilde praten. En
een paar meisjes die een gratis boekje met het kerstverhaal meekregen en later geld kwamen brengen voor het boek.
Peter zei op deze dag: ” We zijn de kerk op straat.” Ik was het helemaal met hem eens!!!! Dit alles is een korte
impressie van wat er deze dag heeft plaatsgevonden. Wij mochten zaaien, kleine zaadjes en we mogen het in de
doorboorde handen van Jezus neerleggen.

Het allermooiste kerstfeest volgens tante Henny
Op 2e Kerstdag hebben wij alweer voor de 5e keer het Kerstfeest gevierd
in de Oase. Iedereen was welkom, maar in het bijzonder degene die om
wat voor reden dan ook met Kerst alleen zou zijn. De inloop was 14.00 en
om 15.30 uur startte het programma. Er waren 35 gasten. De geboorte van
Jezus werd verteld doormiddel van een presentatie, filmpjes, muziek en
gesprek. Drie gasten lazen uit de Bijbel de geboorte van Jezus voor uit
Lukas 2. Wat is het toch altijd weer geweldig mooi om van dit grote
wonder te vertellen en door te geven dat er Hoop is voor ieder mens en
voor deze wereld. Een wereld waarin zoveel verwarring is. Het was een
indrukwekkende middag samen. Er waren bijbels beschikbaar om weg te geven. Aansluitend werd er een kerstmaaltijd
aangeboden in de vorm van een buffet. De maaltijd werd muzikaal opgeluisterd door André Verhagen die prachtige
liederen speelde op zijn accordeon. Er was een fijne sfeer. De middag was 17.00 uur afgelopen. Dankzij verschillende
ondernemers uit Ermelo was het wederom mogelijk deze rijke maaltijd gratis aan te bieden. Wij willen deze
ondernemers hartelijk bedanken voor hun belangeloze medewerking aan deze middag! De ondernemers, die hieraan
hebben meegewerkt zijn: Plus, Klein Supermarkt, Poelier Tomassen, Slagerij Uit de Bosch, Ermelose Frietzaak, Poelier
Evert Kok, Viszaak De Groot en Poelier Verhoeff.
Januari 2017

Februari 2017

2,16,30 jan: bidden voor vluchtelingen
van
19:30- 20:30
6,20, jan: bidden met mensen
19:00-20:30
7 jan: Nieuwjaarsreceptie
15:00-17:00
11 jan: creaochtend
10:00-12:00
18 jan: dansochtend
10:00-12:00

3,17 febr bidden met mensen 19:00-20:30
13,27 febr bidden voor vluchtelingen
van
19:30-20:30
8 febr crea ochtend
10:00-12:00
15 febr Dans ochtend
10:00-12:00

27 jan: openavond BIJBEL kwis Wie word
de beste bijbelkenner van het jaar 2017 ?
Een makkelijke en moeilijke versie ,
voor beginners en gevorderden
Elke woensdag :
Bijbellezen:
Soos:

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

23 febr Open avond

19:30-21:30

Elke woensdag :
Bijbellezen:
Soos:

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

