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   ‘Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden. Ik zal u grote en onbegrijpelijke 
dingen bekend maken, die u niet weet.’ 

                                   (Jeremia 33 vers 3)   
Aan allen die ons in gebed willen ondersteunen. 

Lieve gebedsvrienden, 

Afscheid nemen: 

- Van het werk en de woonplek op de Oase 
- Van trouwe medewerkers 
- Van een kleinkind, wiens leven stopte in de baarmoeder 
- Van ernstig zieke vrienden 

Dit geeft veel te denken en te verwerken en zet alles in een andere dimensie. 

De Heer Jezus op de eerste plaats zetten in ons leven, dat willen we graag en we zijn heel 
dankbaar dat dit ook de boodschap is die in de kampen en bij de groepen op de Oase 
gebracht wordt. Bidt en dankt u mee dat we dit in praktijk mogen brengen in ons eigen 
leven en dit mogen delen met vele gelovigen om ons heen. 

De Heer Jezus is al onze dank, eer en aanbidding waard! 

Velen van jullie hebben ons de afgelopen tijd gevraagd hoe het met ons gaat en of we al wat 
weten over onze toekomst na de Oase. We zijn dankbaar met dit meeleven, maar we vinden 
het ook best lastig om daar nog geen zicht op te hebben. We zijn vol verwachting welke weg 
de Heer ons gaat wijzen, want naar de plek waar Hij ons zendt, willen we gaan. Bidden jullie 
met ons mee in deze tijd van zoeken en afwachten? We verlangen ernaar dat God de dingen 
bekend gaat maken die we nu nog niet weten.(zie de tekst boven deze brief) 

Wat we wel weten en waarvoor we gebed vragen: 

-De coaching gesprekken die gepland staan om te leren op een goede manier afscheid te 
nemen en los te laten. 

-Het gesprek dat we graag willen hebben met het Oase bestuur en Richard en Emke om op 
een goede manier het werk over te dragen. 

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 


