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Nieuwsbrief 6, november 2018
Bemoedig elkaar en bouw elkaar op!
1 Tessalonicenzen 5:10

Beste vrienden,
Het is al bijna december. Goed om even terug te kijken en vooral vooruit te kijken. Deze nieuwsbrief zal grotendeels
gaan over Christian Camping International (CCI).

Samen op de foto

Om de 4 jaar wordt er een wereldwijde conferentie gehouden. In 2006 was dat op de Betteld. We konden toen deze
conferentie met vertegenwoordigers uit 54 landen meemaken. De keren daarna, in Panama en Zuid Afrika, hebben we
voorbij laten gaan. Dit jaar was er voor het eerst een CCI-European Rendez-vous (Europese ontmoeting) in de Franse
Elzas, dus een locatie die vanuit de Oase goed met de auto was te bereiken. In oktober kwamen we in Le Rimlishof
(Buhl, Frankrijk) samen met recreatiewerkers uit 16 landen.

Prayer Wall
Om de kosten te beperken, is Henk er alleen heen geweest en wat heeft hij
genoten. Wat was het fijn om weer bekenden uit 2006 te mogen ontmoeten! Het is prachtig om met broeders en zusters uit verschillende landen
(en allerlei kerken en kringen) samen de Heer te aanbidden, Zijn Woord te
lezen, te bidden en veel met elkaar te delen m.b.t. het recreatiewerk waar
we dagelijks in staan.
Gebedsonderwerpen plakten we met post-its op de ‘Prayer Wall.
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Waar staat CCI voor?
De CCI is een beweging van mensen die vanuit hun passie
voor Kampwerk, Outdoor Centra, Conferentie Centra, Hotels,
B&B, Reisorganisaties, etc. elkaar ontmoeten. De CCI wil
christenen uit alle landen, die een bediening hebben in de
Recreatie, samen brengen om elkaar te bemoedigen en toe te
rusten.
Het is een geweldige ervaring om ons door de Heilige Geest
met elkaar verbonden te weten in het werk dat we voor onze
Heer en Heiland mogen doen. Het is uniek dat we getuige
mogen zijn van wat God in zijn Woord, de Bijbel, al voorspeld
heeft in Openbaringen 5: 10 - 11: “en Gij (de Heere Jezus) zijt
geslacht en Gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed uit
elke stam en taal en volk en natie”. Nu nog niet volmaakt
maar straks in de hemel helemaal volmaakt om onze grote
God te aanbidden.
Over 17 maanden is er weer een wereldwijde conferentie die
gehouden wordt in Sydney (Australië).

CCI-NL
Als echtpaar zijn we al bijna 30 jaar als vertegenwoordigers van de Oase betrokken bij de
CCI. In Nederland bezoeken we regelmatig de CCI-bijeenkomsten (voorheen VCR). Wij
leren hier erg veel van en blijven zo gemotiveerd om dit unieke werk voor de Heer te
doen. Allemaal hebben we dezelfde leefwereld. Je staat altijd klaar voor je gasten om hen
te laten genieten van hun verblijf op een locatie waar ze zich thuis voelen en bezig kunnen
zijn met het geloof in de Here Jezus. Ook kunnen we elkaar praktisch ondersteunen bij
o.a. allerlei wettelijke regelgevingen en buurtcontacten waar we mee te maken hebben.

Vooruit kijken
De voorbereidingen voor 2019 zijn al in volle gang. De
Oasekampen zijn gepland, en vele groepen hebben weer een
weekend of midweek kunnen boeken. We zijn benieuwd of er
verder nog bijzondere evenementen op ons pad gaan komen.

Tot slot
We zijn ook blij met de uitnodigingen die we gekregen hebben om wat meer
over onze bediening te mogen vertellen. Als echtpaar geven we hier samen
inhoud aan. Samen was ook het sleutelwoord tijdens de conferentie. Mag dit het sleutelwoord voor 2019 zijn? Dit
woord komt maar liefst meer dan 370 keer voor in de Bijbel. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan.
Doe jij ook mee?

Hartelijke groet en Gods zegen gewenst,
Henk & Els Langeveld
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