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Update Gebedsbrief maart 2020

‘Hij zal je beschermen met zijn vleugels’
Psalm 91 vers 4
Aan allen die ons in gebed willen ondersteunen.
Lieve vrienden,
Door de situatie waar we nu (wereldwijd) met zijn allen in terecht gekomen zijn, geven we
even een update op onze gebedsbrief.
Zo zie ja maar weer dat we alleen plannen kunnen maken onder de noemer ‘zo de Heer wil
en wij leven’.
Vandaag de dag is dat wel heel concreet.
Zo kregen wij bericht dat de CCI-conferentie in Australië 2 jaar wordt uitgesteld. Ook British
Airways gaf aan dat een groot aantal vluchten geannuleerd werden.
Evie kreeg van haar school te horen dat de ‘internationaliserings-projecten’ in het buitenland
dit jaar ook niet door gaan. Deze projecten zullen eveneens in de komende twee jaar worden
gepland.
Het leven op de Oase mag aangepast doorgaan. Wekelijks werken we in groepjes van ca. 3
personen op het terrein van de Oasekampen, zodat we het dagelijks onderhoud kunnen
bijhouden.
Op 4 april zou hier de landelijke Oase-kampvergadering gehouden worden, maar die is
verplaatst naar DV 13 juni 2020.
De contacten met de buren kunnen blijven doorgaan. Zo krijgen een aantal buren weer het
blaadje ‘Zonnewende’ in de bus en bemoedigen/ondersteunen wij digitaal de plaatselijke
predikant met de preken, die op zondag vanuit het Slangenburgse kerkje middels beeld-TV
worden uitgezonden.
Op 4 april zou ook het gezin van onze dochter uit Cambodja op Schiphol aankomen voor een
vervroegd verlof, maar op het laatst werd hun vlucht gecanceld. Zij hopen en bidden dat ze
nu eind mei naar Nederland kunnen komen.
We krijgen veel vragen en afzeggingen m.b.t. de midweken en weekenden.
Voor actuele informatie verwijzen we naar de volgende
website: https://www.oasekampen.nl/covid-19/16maart2020
Dank voor uw meeleven, (financiële) steun en gebeden. We weten ons beschermd door de
Heer.
In alles Gods zegen en goede Paasdagen toegewenst
Hartelijke groet,
Henk en Els Langeveld
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