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‘God wijst mij een weg, als ik zelf geen uitkomst zie.’  (Opw.429) 
                                                                        

Giften zijn welkom op bank nr. NL 88 INGB 0004 2687 64 (geen ANBI) van H. Langeveld o.v.v. Project Kerit  
of op bank nr. NL 48 INGB 0003 3992 00 (ANBI) van Stichting Nehemia, o.v.v. Jeugdwerk Oost-Nederland  

  Lieve vrienden, 

Hoe bijzonder kunnen zaken in je leven 
verlopen. Toen we op 3 december 2021 
hoorden dat onze taak op de Oase per 
juni 2023 zou eindigen,   hadden we nog 
geen enkel idee waar we zouden komen 
te wonen en werken. Totdat we plotseling 
in de september van dit jaar meer zicht 
kregen op de stad Doetinchem en 
omgeving, waarbij de Heer tot ons sprak 
tijdens twee bidstonden. Vervolgens 
kwam alles in een stroomversnelling en 
konden wij mede door de inzet van 
Stichting Hebron en Stichting LOF 
overgaan tot de aankoop van een bestaande woning in de woonwijk Dichteren te 
Doetinchem. We zijn onze God en Vader hiervoor erg dankbaar en ook jullie voor alle 
gebeden en de  ‘crowdfunding’ om dit alles mogelijk te maken. 

Maar hoe nu verder?  Met het 
bestuur van Stichting Oase zijn we 
overeengekomen dat we op de Oase 
blijven wonen t/m 31 maart 2023. Op 
1 april dat jaar krijgen Richard en 
Emke de sleutel van het woonhuis 
op de Oase. Henk blijft nog 
verantwoordelijk voor het beheer van 
de Oase t/m 31 mei 2023. De 
overdracht van het Oasewerk naar 
Richard en Emke zal in april en mei 
geleidelijk aan plaatsvinden. Daarna 
nemen we op 1 juni afscheid van het 

Oasewerk waarin we met veel plezier vele jaren dienstbaar mochten zijn voor de Heer. 
Uiteraard blijven we op afstand voor dit prachtige werk bidden en hopen we geregeld 
nog even op de koffie te komen. 
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Henk hoopt nog wel voor de Oasekampen als 
buschauffeur te blijven rijden in de gele oldtimer 
schoolbus.  

Onder de paraplu van Project Kerit blijven we ons 
inzetten voor het Evangelie van de Heere Jezus 
Christus. In 2023 hoopt Henk het nodige daarover 
te delen op Facebook onder een kleine 1000 
volgers. Ook blijft Henk als spreker zijn 52 jaar 
kampervaring delen in binnen- en buitenland. 
Naast CCI-Worldwide (www.CCIworldwide.org) 
biedt hier misschien ook www.IBCM.net  
voldoende mogelijkheden voor. Het zal duidelijk 
zijn, dat we nog een drukke overgangs- en 
verhuisperiode voor de boeg hebben, waarna we 
voldoende tijd willen nemen om eerst tot rust te 
komen. Wilt u voor ons en allen die nauw 
betrokken zijn bij de komende transitie blijven 
bidden? 

In dit alles weten we ons verbonden met onze plaatselijke medegelovigen in 
Christengemeente de Wingerd (voorheen VvG) in Varsseveld/Westendorp en 
omgeving, met wie we al meer dan 35 jaar optrekken om onze Heer en Heiland groot 
te maken, Hem wekelijks te gedenken tijdens Zijn maaltijd, opgebouwd te worden in 
het geloof en lief & leed te delen.  

Tijdens de maand november zijn er twee Alpha-
weekenden op de Oase, waarvan één Jeugd Alpha 
groep uit Doetinchem/Varsseveld. Samen met 14 
deelnemers uit www.cgdewingerd.nl hebben maar 
liefst 50 jonge mensen van dit Heilige Geest 
Jeugdweekend genoten. Wat een feest! 

Wat ons ‘eten en drinken’ betreft zijn we vanaf 01-
01-2023 niet meer afhankelijk van giften, omdat 
Henk dan zijn AOW en de tijdens zijn werk in het 
bedrijfsleven opgebouwde pensioenuitkering krijgt. 

Mocht u het fijn vinden om ons geestelijk werk te blijven ondersteunen, dan kunt u uw 
giften (blijven) geven (zie de informatie hieronder). Daarvoor alvast onze hartelijke 
dank. 

Rest ons nog u allen hartelijk te groeten en u allen een gezegende december-maand 
toe te wensen. 

Henk & Els 


