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‘En zie: Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld’. Matt. 28 : 20
Lieve vrienden,
Dank aan allen die met ons meeleven. De bloemen, kaartjes, telefoontjes, e-mails en
bezoekjes waarderen we enorm.
Met ons gaat het goed. Gelukkig zijn we allebei
gezond en Evie die nu regelmatig een weekendje
thuis is, ook.
Het bestuur van Stichting Oase heeft het besluit
genomen om tot DV 1 september geen
activiteiten te (laten) organiseren op het complete
terrein met de gebouwen van ‘Stichting Oase
voor Jeugd en Recreatie’, met een uitzondering
voor de geregistreerde, vaste
onderhoudsmedewerkers.
Voor iedereen is dit een hele bijzondere tijd,
die nog niemand ooit zo heeft meegemaakt.
Wereldwijd staat het kampleven momenteel
bijna stil. Eind april / begin mei hadden we
een week lang ‘s morgens en ‘s avonds een
online bidstond met broeders en zusters uit
ca. 20 landen. Indrukwekkend en prachtig
hoe we elkaar onder de paraplu van CCIWorldwide (Christian Camping International)
hebben kunnen bemoedigen.
Er is ook veel online uitwisseling en overleg
met andere Christelijke kampaanbieders.
Het lijkt stil op de Oase en in de
verblijfsruimten is dat ook zo. Maar buiten is
het regelmatig een drukte van belang.
Omdat gras en onkruid blijven groeien horen
we het geluid van gemotoriseerde
tuingereedschappen. De telefoon gaat bijna
dagelijks: Veel vragen over een plekje op de
Oase en/of in de Oasekampen.
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De bekende blauwe banner op de loods
doet het in deze zomer ook erg goed.
Dagelijks komen hier meer passanten dan
anders voorbij, die hierover een mening
hebben. We hebben al een keer
meegemaakt dat mensen hier een ‘selfie’
van maken. Laatst was er een man die het
erf op kwam en vertelde dat hij het
geweldig vond dat dit Bijbelvers
(Rom.1:20) in het bos te lezen was.

Tja, en nu gaan we stille weken tegemoet.
Na 55 jaar zijn er voor het eerst geen
Oasekampen op het terrein en dat is heel
raar. Jaar in jaar uit werken we met ca. 100
medewerkers aan het verbeteren en
onderhouden van het terrein en de
gebouwen t.b.v. de ca. 4000 mensen per
jaar die meerdere nachten blijven slapen.
Toch gaan we niet bij de pakken neerzitten.
Op de dinsdagen gaan we met de vaste
medewerkers door met deze
werkzaamheden met hulp van mensen
die een dagje mee willen werken. Wil je ook
meehelpen, neem dan even contact op met
Jaap Rouw. Zie
https://www.oasekampen.nl/vrijwilligers
Onze dochter Evie volgt een studie
journalistiek aan de Christelijke
Hogeschool Ede. In het kader van haar
studie heeft zij met vier andere studenten
het bedrijfje Acture Media Productions
opgezet.
Hun eerste opdracht was een promo
filmpje voor Project Kerit. Zij hebben
inmiddels hun diensten aan christelijke
kampaanbieders aangeboden.
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De tijd op de Oase zonder gasten, willen
we gebruiken om projecten waar we al
een tijdje over denken daadwerkelijk uit te
voeren. Eén daarvan is een speurtocht
van 1400 meter. Deze ‘bomen-wandeloprachten-tocht’ wordt multifunctioneel en
kan gebruikt worden voor Bijbelse
thema’s, kennismaking, quizvragen,
levend ganzenbord, bootcamp, etc.

Geniet van het promo filmpje over
Project Kerit door deze link:
https://youtu.be/2cmZvuLLjFA

Dit filmpje is gemaakt door Renske
Provoost en onze dochter Evie onder
de vlag van hun bedrijfje Acture Media
Productions.

Dank voor jullie betrokkenheid, gebed, meeleven en financiële giften die we tot nu
toe mochten ontvangen. Mede hierdoor weten we ons gemotiveerd en gesteund om
met onze taken op en rond de Oase door te gaan.

Hartelijke groet en Gods zegen toegewenst,

Henk & Els Langeveld
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