Project Kerit VOF
Jeugdwerk Oost Nederland
Stadsheidelaan 3
7004 JE Doetinchem
0315-298776
info@projectkerit.nl
www.projectkerit.nl
KvK nr.: 65866967

Nieuwsbrief 5, juni 2018
Niemand komt tot de Vader dan door Mij (Jezus Christus)
Johannes 14 vers 6

Beste vrienden,
De tijd vliegt. We staan al weer aan de vooravond van de grote werkweek waarin we
de 25 tenten en 240 stapelbedden gaan opbouwen en inrichten voor de 6 kampweken
die op de agenda staan. Dus tijd jullie weer op de hoogte te stellen van ons wel en
wee.
We zijn de Heer en jullie allen bijzonder dankbaar dat we al bijna 2 jaar op weg zijn
zonder de betaalde baan van Henk. We ervaren het als een zegen dat we het Werk van
de Heer rond en op de Oase nu samen mogen doen. Els deed dit al bijna 30 jaar full
time, naast de zorg voor ons gezin met 5 kinderen. Op 19 december 1987 zijn we hier
begonnen en we kijken terug op zegenrijke jaren. In 2000 werden wij blij verrast met
de geboorte van Evie, die dit jaar DV op 18-8-’18 om 18.00 uur haar 18de verjaardag
wil gaan vieren. Vervolgens hoopt zij per 1 september in Ede te gaan wonen om op de
CHE de opleiding journalistiek te gaan volgen.
Het leven van giften blijft wennen. Het is heel anders dan elke maand zeker te zijn van
een vast inkomen. Toch willen we leren dat de Heer op Zijn manier en op Zijn tijd voorziet en dat is vaak verrassend.

Gebed
Dank voor uw gebeden!
Iedere keer komen wij weer onder de indruk van de geweldige kracht die van het gebed uitgaat. Dit was te merken
tijdens de indrukwekkende Alpha-cursus met 42 deelnemers waar we aan mochten meewerken. Dit merken we in
onze plaatselijke gemeente waar steeds meer ruimte wordt genomen voor gebed. We merken ook dat het
persoonlijke gebed onmisbaar is in ons leven. Blijf vooral ook bidden voor de Oasekampen. Er zijn al over de 600
aanmeldingen en er zijn nog kokkies, joffers en kappies nodig.
Door de vele gebeden worden de kampen en de groepen op het prachtige terrein rijk gezegend, ondanks de
geestelijke strijd die dit werk ook met zich meebrengt. Mede dankzij de vakantie in februari in de omgeving van
Brunssum en medicatie is de bloeddruk bij Els weer onder controle. Het blijft een uitdaging om vanuit de rust in de
Heer te werken.

Terrein en gebouwen
Het is geweldig dat we door de inzet van vele vrijwilligers het
5,5 hectare grote terrein en de gebouwen 3x per jaar een
grote beurt kunnen geven. Twaalf jaar geleden, met de
opening van het groepsgebouw ‘de Berk’, kopte een regionale
krant: ‘Zonder vrijwilligers geen Oase’. We vertrouwen erop
dat de Heer ook weer jongere krachten toe gaat voegen. We
zijn heel blij met de hulp die wekelijks wordt geboden door
Henk Huinink (77 jr) en Henk Tuenter (70 jr).
Henk Huinink is een allrounder en doet naast veel technisch
werk ook vele andere klussen. Henk Tuenter heeft zich
gespecialiseerd in het grasmaaien. Het resultaat mag er zijn!
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Praktijkschool Prakticon
Ook zijn we zeer blij met de inzet van een 7-tal leerlingen van de praktijkschool
Prakticon. Deze winter hebben zij hard gewerkt. Behalve de gemerkte bomen,
moesten ook de extra door de storm omgewaaide bomen worden gezaagd en
verwijderd. Met hun kettingzagen kreeg het terrein ‘een grote beurt’, waarbij
zij vervolgens o.l.v. hun mentor het Certificaat Kettingzager op de Oase hebben
gehaald. Daarnaast zijn nog eens 25 grote bomen rond het gebouw de Berk tak
voor tak verwijderd o.l.v. Martin Berendsen, Frank Krijtenburg en Wim
Davidse.

Opwekking
Tijdens de grote conferentie Opwekking in Biddinghuizen
mocht Henk in zijn Oasekampen-outfit de stand van CCI-Nl
(voorheen VCR) bemannen. Omdat we al meer dan 30 jaar lid
zijn, kennen we het reilen & zeilen van de leden. Op zaterdag
19 mei kwamen veel mensen een praatje maken en kregen de
kinderen vanaf groep 5 een uitnodiging om naar een
Oasekamp te gaan. Een Oasekamp kan levens-veranderend
zijn. Onlangs kwam Henk in contact met een man van ca. 50
jaar, die nu radio evangelist is in Melbourne, Australië. Hij
getuigde dat hij op 10-jarige leeftijd zijn leven aan de Heer had
geven in een Oasekamp.

Werkweken
Ook dit jaar hebben we genoten van de voorjaarswerkweek.
Nagenoeg alle geplande (schoonmaak)-werkzaamheden
konden worden uitgevoerd. Dank aan de vele mannen en
vrouwen die een paar dagen konden helpen. Al onze lezers
mogen alvast de volgende 3 werkweken in de agenda zetten,
te weten 2 t/m 6 juli, 31 aug + 1 sep en 8 t/m 12 oktober 2018.
Vanaf 17 jaar ben je hartelijk welkom. Geef je dus tijdig op
zodat we een goede verdeling van de vele werkzaamheden
kunnen maken.
Opgave via: oasekampen.nl/vrijwilligers/werkweken

Hartelijke groet en Gods zegen gewenst,
Henk & Els Langeveld
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