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Veel wonderen hebt U verricht, veel goeds voor ons besloten,
Heer, mijn God. Niemand is te vergelijken met U! Wil ik erover
spreken, ervan verhalen, het is teveel om op te sommen.
(Psalm 40:6 NBV)
Beste vrienden,
Hoog tijd om u als achterban ervan op de hoogte te brengen hoe het ons verder is vergaan.
Zoals hierboven in de tekst staat: ''te veel om op te sommen" dus moeten we ons beperken
tot enkele hoofdpunten.
Laatste werkdag
Voor Henk was zijn laatste werkdag indrukwekkend. I.v.m. een ernstig auto ongeluk van één van
zijn collega's heeft hij nog 3 maanden 2 dagen per
week gewerkt. Dit betekende dat hij zich pas op 1
september jl. voor 100% kon inzetten voor onze
bediening. Alle (160) collega's waren onder de
indruk van zijn getuigenis, dat hij in een
persoonlijke brief heeft toegelicht. Ook vonden
meer dan 10 Bijbels hun weg naar dankbare lezers.
We genoten van de vele blijken van meeleven
vanuit de hele wereld. Uit Polen kregen we o.a een
e-mail met de woorden: "Jullie privé activiteiten
zijn van veel meer waarde op lange termijn, dan
een goed project of machine (voor je werkgever)"
Activiteiten/evenementen
Wat is er gebeurd op de Oase? Even een
opsomming:
Zusterkamp, Kamp Uniek, Schoolkamp (+
vertelling Tabernakel), Grote werkweek voor
het klaar maken van de Oasekampen, 6
Kampweken, de afbouw van de Kampen, 3
weken Mwangaza Kinderkoor, Project Kerit
op facebook zetten, Werkweek 3, groepen
tijdens de weekenden en midweken.
Tussendoor hebben we onze dochter
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Jannida met haar man Gerben en baby Vivian gastvrijheid verleend. Zij wonen al 3 jaar
in Cambodja waar ze onderwijs aan de bevolking mogen geven. Met het hele gezin konden
we getuige zijn van de doop van onze dochter Evie en haar tournee door Europa met
Dimensions om van Gods Liefde en Redding te getuigen; zie: www.dimensionsmusic.nl
Getuigenis in de buurt


In juni mochten we een grote groep medewerkers van de Landgoedwinkel Slangenburg op de
Oase ontvangen.



In september hebben we de Oasekampen tijdens
de Slangenburg dagen onder de aandacht
gebracht.
Aan beide groepen hebben we het Mattheus
Evangelie in de gewone taal mogen uitdelen.



Tijdens een fietstocht langs 4 voormalige zondagsschoolgebouwtjes in het buitengebied van
Doetinchem heeft Henk de Tabernakel van Lego
laten zien. Deze maquette is door 2 jongens van 9
en 11 jaar na een Oasekamp thuis gebouwd, omdat ze in het kamp het verhaal over de Tabernakel
hadden gehoord.
Hoe gaat het nu met ons?
En toen was het eind september en stond voor het
eerst Henk's vaste salaris niet op de bank, maar
slechts een klein bedrag... Gelukkig kregen we van
een vriendin die hier niets van wist, de tekst uit
Zacharia 4: 10 (Het Boek) "Kijk niet neer op dit kleine
begin, want de Here is blij te zien dat het werk
begint." Wat een bemoediging! En ook een les: vast
salaris los laten en ervaren dat de Heer op een
andere manier voorziet. Later sprak de Heer tot ons
via een bijschrift uit 'Het Leven': "Als je bijvoorbeeld
de zekerheid van een vaste baan opgeeft, zul je
ontdekken dat God je een eeuwigdurende relatie
met Hemzelf aanbiedt."
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Het is voor ons een uitdaging om uit te zoeken welke taken God op onze weg brengt en welke
wijzelf of anderen bedenken. En dan geldt Ef. 2:10 ...de goede werken doen die God
van te voren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Hiervan wordt je niet moe maar
voldaan!
Er is continue veel werk op de Oase, dat niet altijd door 2 personen kan worden gedaan. Het
blijft nodig dat, zoals al zovele jaren, dit werk door heel veel enthousiaste vrijwilligers op
allerlei gebied wordt gedragen.
Slot
U mag ons uitnodigen om meer te komen vertellen over alle wonderen die God op de Oase
en in onze levens heeft verricht. Als u naast deze nieuwsbrief ook onze gebedsbrief wilt
ontvangen dan vernemen we dit graag per e-mail.
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen, stuur even een mailtje.
Hartelijke groet en Gods zegen gewenst,
Henk & Els Langeveld
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