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Zijn banier(vlag) over ons is liefde. Hooglied 2 vers 4
Beste vrienden,
Een vlag staat voor een land, streek of organisatie en bevat kleuren en symbolen die dienen
om een boodschap uit te dragen. In deze nieuwsbrief gebruiken we een aantal vlaggen om
ons werk op, rond en voor de Oase in beeld te brengen.

Kinderwerk
De nieuwe Achterhoekse vlag, die sinds dit jaar naast onze
Nationale driekleur op de Oase wappert staat symbool voor
het prachtige coulisselandschap van bossen en weilanden
met kronkelige wegen met bomen erlangs. Dit landschap
geeft volop mogelijkheden voor het kinderwerk tijdens de
kampen, midweek- en weekendgroepen.

Evangelisatie
Wist u dat we met de Nederlandse vlag ook prachtig het
evangelie kunnen brengen? Rood voor het bloed van
de Heiland, wit voor ons gereinigde hart en blauw voor
de hemel waarnaar we op weg zijn. Onze buren en de
ca. 2000 mensen die hier jaarlijks komen, mogen deze
boodschap horen.

Rust
In onze gebedsbrief vroegen we u te bidden voor wijsheid
hoe rust in te bouwen in ons dagelijks leven. Met de
Spaanse vlag willen we u vertellen dat de Heer ons geholpen
heeft een vakantiebestemming te vinden op Tenerife voor de
maand februari 2020. Er kwam een betaalbaar appartement
vrij en we kregen een extra gift. Gert Jan en Hennie Versloot
uit Bodegraven zijn bereid op ‘ons’ huis, de huisdieren en de
Oase te passen.
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Inspiratie
Zoals we vaker vertelden, vinden wij veel inspiratie (naast
natuurlijk vanuit Gods Woord) bij de CCI-NL (Christian Camping
International – Nederland). Op de najaarsvergadering op
camping ‘het Beloofde Land’ ontvingen we hun nieuwe vlag.
Tijdens deze vergadering werden ook de Christelijke
kampaanbieders, eerder ondergebracht bij Missie Nederland
(voorheen de EZA), welkom geheten. Wat mooi om elkaar te
kunnen inspireren, bemoedigen en samen te bidden voor de
jeugd in Nederland.

Toerusting
Voor de toerusting staan 2 vlaggen symbool. De vlag van Cambodja
staat voor het zwangerschapsverlof van onze dochter Jannida, wat ze
gedeeltelijk op de Oase doorbracht. Zij vertelde dat ze samen met haar
kinderen Vivian en Alexander een stukje toerusting mocht ontvangen.
Zij woont met haar man al weer zes jaar in Phnom Penh waar ze
momenteel beiden les geven op een internationale school met
middelbaar- en basisonderwijs (www.hope.edu.kh) aan o.a. kinderen
van zendelingen.

Toerusting is ook het doel van de internationale
conferentie van CCI-worldwide in Sydney voor
vertegenwoordigers uit ca. 70 landen. Hiervoor staat de
Australische vlag symbool. Er ligt een uitnodiging voor
Henk om hierheen te gaan van 26 april t/m 6 mei 2020. We
vragen uw gebed voor duidelijkheid of Henk hier wel of niet
naar toe zal gaan.

KERIT
De fictieve Kerit vlag, die we misschien nog een keer mogen laten
wapperen, staat symbool voor Gods voorziening. Dank voor jullie
giften voor Project Kerit vof, hierdoor zijn we in staat om ons fulltime
te richten op het Werk van de Heer op, rond en voor de Oase. Het is
bijzonder te mogen ervaren dat God iedere keer weer op Zijn manier
en op Zijn tijd voorziet. Geprezen zij Zijn naam.
Als je meer wil weten over de relatie tussen Project Kerit en Stichting
Oase lees dan:
www.oasekampen.nl/nieuws/nieuwsbrieven/roepingsbriefhenkenels
Hartelijke groet en Gods zegen toegewenst,

Henk & Els Langeveld
PS Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen, stuur dan even een mailtje.
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