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Nieuwsbrief 3, mei 2017
Wacht op de Heer, wees dapper en vastberaden.
(Psalm 27:14)
Beste vrienden,
Na de wintertijd wordt het tijd om u te vertellen hoe het eerste jaar van “Project Kerit” is verlopen. Bovenstaande tekst
stond met Pasen 2016 bij Henks ontbijtbordje. En wat een zegen heeft dit vers uit Psalm 27 ook gegeven aan degenen met
wie we deze tekst mochten delen.
Bezoek
Velen hebben de weg naar de Oase mogen vinden. De groepsaccommodatie van
Stichting Oase wordt goed gebruikt. Opmerkelijk is de toename van jonge gezinnen.
Vanuit Spijkenisse kwam zelfs een limousine eend vol met kinderen het terrein
oprijden. Echt een hele bijzondere zelf verbouwde auto, die vervolgens nog eens
helemaal gegalvaniseerd is. De bouwer vertelt er vol enthousiasme over en zet dit
voertuig zelfs in voor de Evangelie verkondiging. Deze auto is namelijk ‘houdbaar’ (gaat
nooit meer roesten). Vervolgens komt de vraag: “Hoe is het met jouw leven?” Weet je
dat je ‘behouden’ kan worden voor de eeuwigheid? De Here Jezus geeft je daar
antwoord op. Lees Joh. 3 vers 16.
Partners

Ook op pastoraal gebied gebeurt er het e.e.a. Mensen die hulp nodig hebben worden
zelfs aangedragen door de wijkagent. Waar nodig kunnen we deze mensen weer
verder helpen door hen in contact te brengen met broeders en zusters in hun directe
omgeving. De wijkagent is hier zo enthousiast over, dat hij het volgende in ons
gastenboek schreef: “Vanuit mijn professie wil ik de lijntjes kort houden.”

Op 21 april mochten we de nieuwe Teamleider Achterhoek van Staatsbosbeheer op de
Oase begroeten. Zij bedankte ons voor de indrukwekkende rondleiding en de ‘koffie
praat’: “Ik zie uit naar een prettige samenwerking.”
De toegangswegen naar de Oase willen we natuurlijk zo goed mogelijk kunnen
gebruiken. Het bewandelen van de vele bospaden in Boswachterij de Slangenburg is
een belevenis. Er is nog veel wild te zien. SBB biedt daar gelegenheid voor, mits we ons
aan de regels houden. Met elkaar mogen we hier al vanaf 1965 van genieten.
Als beheerdersechtpaar kom je regelmatig in aanraking met bewoners van ‘de
Heerlijkheid Slangenburg’. Hierbij is de wens en bede ontstaan om hen allen mee te
kunnen nemen naar de Heerlijkheid met een echte Hoofdletter. Hiervoor is een high
five gemaakt met de nieuwe predikant van het kerkje ‘Slangenburg’. In één van de
voormalige zondagsschoolgebouwtjes in de Slangenburg mochten we een model van
de lego Tabernakel tentoonstellen. Deze konden we met de Project Kerit 4x4 auto daar
naar toe brengen. Voor onze wijk is de bede: “Kom tot uw Heiland, toef langer niet,
kom nu tot Hem die redding u biedt.”
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Tijdens de wintermaanden hebben 5 leerlingen van een praktijkschool op de Oase hun
certificaat Kettingzager mogen behalen. Hiervoor werden ca. 125 bomen geblest
(gemerkt) en gezaagd, zodat de overgebleven bomen kunnen doorgroeien. Met
enorme toewijding is hieraan gewerkt. De gesprekken die tijdens de pauzes met de
jongens ontstonden, waren hartverwarmend.
We bidden voor allen dat ze een levende relatie met de Here Jezus mogen krijgen.

Voorjaarswerkweek
Met 46 medewerkers hebben we in de eerste week van april de handen uit de mouwen mogen steken. De lente schoonmaak
verliep hierdoor voorspoedig. De afgekeurde klimtoren kon weer in ere worden hersteld, het Werkhok kreeg een nieuw dak
en het terrein kon worden opgeschoond.

Dankbaar
We kunnen u melden dat we ontzettend dankbaar zijn voor datgene wat de Heer op onze weg heeft gebracht. Met vele
partners kunnen we getuigen van een Levende Heer en Heiland. “De Here Jezus is opgestaan. Hij leeft. Daarom is Hij zo
beroemd” klonk uit de mond van één van onze partners, die zei niets met het geloof te hebben. Prachtig!
Dankbaar kunnen wij u melden dat alle gebedspunten van onze ‘gebedsbrief februari 2017’ zijn verhoord. Prijs de Heer!
Slot
U kunt ons gerust 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 dan even een mailtje.
Hartelijke groet en Gods zegen gewenst,
Henk & Els Langeveld
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