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Al mijn bronnen zijn in U. Psalm 87 vers 7
Beste vrienden,
Het feit dat we ‘full-time’ op en rond de Oase mogen werken is na 3 jaar wat bekender
geworden. We zijn dankbaar dat we hier mogen wonen en werken. Gezien de omvang van
ons werk zijn we genoodzaakt ons te focussen. Vanuit rust, gebed en verdieping in Gods
Woord willen we ontdekken wat we wel en niet kunnen doen. In deze nieuwsbrief willen we u
daarin meenemen, zodat u daarvoor kunt bidden.
Persoonlijk bijbel lezen en gebed
De afgelopen twee jaar doen we actief mee aan een
programma bij de buren. Officieel heet dit: ‘mediteren
met de Bijbel’, maar wij noemen het liever: Bijbel lezen
met de buren. Zo lezen we met elkaar op
maandagmiddag om de veertien dagen een stukje uit de
Bijbel, waarna we ieder persoonlijk het Bijbelgedeelte op
ons laten inwerken. Hierbij laten we God spreken door
Zijn Woord. Ook wel bekend onder de naam: ‘Lectio
Divina’. Iedere keer komen wij met onze buren diep
onder de indruk van het machtige inspirerende Woord
van God.
We zijn blij dat we zowel thuis als in de Christengemeente de Wingerd voor het persoonlijk
(‘ministry’) gebed en voorbede steeds meer ruimte kunnen maken.
Els heeft samen met nog 11 vrouwen uit CG de Wingerd een intensieve bijbelstudie gevolgd
over het bijbelboek Jakobus (Beth Moore).

Evangelieverkondiging/verdieping
De locatie van de Oase geeft unieke kansen
om het evangelie aan passanten door te
geven.
Op 2de kerstdag komen hier al meer dan 30 jaar
ca. 1200 wandelaars langs. Ook ontvangen we
mensen die vervolgens onder het genot van
een ‘bakkie koffie’ het één en ander horen over
‘de identiteit’ van de Oase en hoe God hier door
zijn Woord en Geest spreekt.
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Het Oase terrein
Naast de 3 werkweken in de maanden april, juli en
oktober werken we wekelijks met meerdere
vrijwilligers op het 5,5 hectare terrein van de
Oasekampen. In de afgelopen maanden is veel
aandacht besteed aan de paden, toren, zwembad,
gebouwen en de velden. We zijn dankbaar dat de
23 Oasekampen, het Zusterkamp, Kamp Uniek en
meer dan 25 groepen ook dit jaar kunnen genieten
van dit unieke terrein. Eind april werden de
processierupsen bestreden met een sproeikanon.
Daarbij moest Henk denken aan Efeze 6.
Onzichtbaar is er ook sprake van een geestelijke
strijd. Strijd je mee? Jullie gebed is daarbij
onmisbaar, vooral nu de Oasekampen weer voor
de deur staan. We mogen uitzien naar fantastische
weken waarin de Here Jezus, onze grote
Overwinnaar, mag worden aangenomen en
gediend.

35-Jarig huwelijk
Op 22 juni zijn we DV 35 jaar getrouwd. Met onze naaste
familie willen we deze dag op een bescheiden manier
vieren. We zijn daarbij dankbaar dat we inmiddels 32 jaar
op de Oase mogen wonen en de Heer ons gezegend heeft
met vijf kinderen, vijf kleinkinderen en een 6de kleinkind op
komst. Tijdens het Bijbellezen met de buren ontstonden de
volgende ‘elfjes’, waar we deze nieuwbrief mee willen
afsluiten.
Liefdeslied

Trooster

Zijn liefde

Woont blijvend

Is van mij

Geest der waarheid

Ik ben van Hem

Ziet leeft Begrijpt Openbaar

Vaderliefde

Eeuwig

(naar Hooglied 2 vers 16 en Johannes 14 vers 15-21)

Hartelijke groet en Gods zegen toegewenst,
Henk & Els Langeveld
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