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‘Laat zo uw Licht schijnen, blij als de morgen’  (uit GL 233) 
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Lieve vrienden, 

De tijd vliegt voorbij. Het voorjaarsseizoen zit er al weer bijna op. Tijd om jullie allemaal te 

bedanken voor de vele gebeden die momenteel voor ons worden opgezonden en uw 

financiële ondersteuning. Gelukkig mogen we nog een jaar dienend bezig zijn op de Oase. 

Papendrecht 

Dit jaar wordt gekenmerkt door de Gemeente 

weekenden die we op de Oase mochten 

meemaken. In de maand mei was het de 

Vergadering Papendrecht die de spits afbeet. 

Wat een prachtige geloofsgemeenschap met 

zoveel kinderen, tieners, jong volwassenen, 

‘middenmoters’, ouders en grootouders in het 

geloof. Eén hechte familie van 0 tot 90+ jaar. 

Hun thema ‘Sterk en moedig’ bracht hen hier 

samen op de Oase om dit onderwerp verder uit 

te diepen. 

 

 

Leeuwarden 

Het thema van de Vergadering uit Leeuwarden 

deed daar niet voor onder met als rode draad: ‘Laat 

u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de 

bouw van een geestelijke tempel, tot een heilig 

priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die 

God welgevallig zijn door Jezus Christus.’ (1 Petrus 

2 vers 1-10) 
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Ede 

En als ‘nieuwkomer’ mochten 

we de Vergadering uit Ede 

begroeten. Met bijna 70 

personen die bleven 

overnachten in de 

groepsaccommodatie en in 

hun caravans en tenten met 

nog eens dagelijks 50 dag 

gasten was dit een compleet 

FEEST voor iedereen. Hun 

thema was ‘Let’s connect’. 

Nou, al hun caravans en 

tenten werden letterlijk aan 

elkaar ‘connected’ zodat 

overal licht kon schijnen. Wat 

mooi om te zien hoe een zeer 

gevarieerd keuze programma iedereen aan zijn trekken liet komen. Aan hun enthousiasme te 

zien zal de Oase hen wellicht vaker gaan meemaken. 

Voorburg 

De hekkensluiter van het voorseizoen is de Vergadering Voorburg. Zij komen hier al vele 

jaren. Hun thema is ‘bomen’. Ofwel zij zetten een ‘boom’ op en pakken ook de bomenroute 

op de Oase op.

 

Gebedspunten 

 Goede coaching voor het afscheidsproces 

 De inzet van Henk als Kappie van de praktische leiding. (wat hij erg leuk vindt om te 

doen en waarvoor hij nu nog voldoende energie heeft. Een bediening waaraan hij 

vanaf zijn 16de jaar inhoud aan mocht geven.) 

 Fysieke en geestelijke bescherming voor de Werkweek en de Oasekampen die rond 

‘ons’ huis plaats vinden. 

Allen Gods zegen toegewenst, Henk en Els 


