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‘Indien Gij zelf niet medegaat, doe ons van hier niet optrekken’
(Exodus 33 vers 15)

Aan allen die ons in gebed willen ondersteunen.
Lieve vrienden,
Deze maand werden wij bepaald bij de bovenstaande tekst die we ook lazen op onze
trouwdag. De dag waarop we samen ‘op reis’ gingen. Nu,38 jaar later, mogen we door Gods
genade plannen maken om aan Zijn hand verder te gaan ‘reizen’. Het is een groot voorrecht
dat we al 34 jaar op de Oase het beheerdersechtpaar zijn en het is de bedoeling dat we
omstreeks juni 2023 ruimte gaan maken voor Richard en Emke de Jager. Zij gaan dan na 18
maanden te zijn ‘ingewerkt’ het stokje van ons overnemen.
Zou u willen blijven danken en bidden voor:
1. De Oasekampen, we herhalen hun gebedspunten (december 2021):
A. Het zoeken en vinden van nieuwe woonruimte voor Henk & Els.
B. Het ‘loslaten’ van en het ‘uitzien’ naar.
C. Wijsheid voor alle betrokkenen en goede samenwerking in de overdracht.
2. Project Kerit:
A. De mogelijke inzet van de grote, gele Amerikaanse schoolbus, waardoor we weer
honderden tieners, kampleiders en ondersteunende vrijwilligers blij kunnen
maken met een ritje door de Achterhoek.
B. Het ontdekken welke woonplek en bediening de Heer voor ons samen heeft.
C. Het uitdelen van digitale Bijbels middels de QR-code sleutelhanger van City
Bibles, waarop maar liefst 1500 (!) Bijbelvertalingen staan.
3. Ons persoonlijk:
A. Rust en geduld
B. Begrip en wijsheid
C. Verwerking en uitstrekken naar
We zien weer uit naar de mooie ontmoetingen met de vele mensen (ca. 4000) die dit jaar DV
gebruik gaan maken van het terrein in de weekenden, midweken en Oasekampen. Dat velen
opgebouwd en gesterkt mogen worden in hun geloof in de Heere Jezus onze Redder.

Wij willen u graag op de hoogte blijven houden van onze belevenissen d.m.v.
gebeds- en nieuwsbrieven. Wilt u deze liever niet meer ontvangen, dan verzoeken
wij u vriendelijk u af te melden via info@projectkerit.nl.
Wij wensen u in alles Gods rijke zegen toe.
Hartelijke groet,
Henk en Els Langeveld
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