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Want Ik weet wat mijn plannen voor jullie zijn, zegt de Heer. Ik
heb mooie plannen voor jullie. Plannen vol vrede, niet vol ellende.
Want Ik heb een hoopvolle toekomst voor jullie.
Jeremia 29:11 – Basis Bijbel
Lieve vrienden,
De afgelopen maand werden we bepaald bij het boek Prediker.
Wat blijft dat een bijzonder bijbelboek. Zo lezen we bijvoorbeeld;
‘Geniet van het leven! Geniet van het brood dat je eet, ... enz.’ In
deze nieuwsbrief kunt u meegenieten met wat we beleefden.
September
In de maand september werd de Tabernakel klaargezet voor
bijna 60 kinderen en passanten uit het bos. We mochten hiermee
opnieuw vertellen over het werk van onze Heer Jezus. Wat
bijzonder is dat!

Oktober
In de maand oktober vertrokken we na
de jaarlijkse Oase najaarswerkweek via
Zwitserland (familiebezoek) naar Italië.
Jannida en Gerben zijn in augustus na
acht jaar in Cambodja gewoond te
hebben hierheen verhuisd om op een
internationale school bij Turijn les te
geven. Wat een voorrecht om onze
kinderen na ruim twee jaar weer te
kunnen bezoeken. Het was fijn hen met
hun twee jonge kinderen te
ontmoeten in hun nieuwe leefomgeving.
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November
Vlak voordat we op de terugreis in
november door de Grote SintBernardtunnel reden, zagen we, toen we
even ons boterhammetje aten, weer een
raaf. Wat een mooie bemoediging!
Een raaf vloog in 2016 ook over ‘ons’ huis
op het terrein van de Oasekampen. Dit
zagen wij als teken van Gods goede zorg
voor ons en het werk hier op de Oase.
De Heer blijft zorgen en voorzien.(1 Kon
17:4-6)
December
Velen ervaren de sfeer op het terrein
van de Oasekampen als op deze foto.
Dit is pas echt thuiskomen en doet je
denken aan het kinderlied: ‘Hoger dan
de blauwe luchten en de sterretjes van
goud, woont de Vader in de hemel, die
van alle kinderen houdt.’
Op 25 november haalde de Heer op
86 jarige leeftijd onze Oase
medewerker Frits Hobelman Thuis.
Tijdens de herinneringsdienst op
woensdag 1 december namen we
afscheid van onze geliefde en zeer
gewaardeerde broeder. Hij was één
van de trouwe vrijwilligers en gaf met
zijn verf letterlijk kleur aan de Oase.
We mogen samen met jullie al onze plannen voor de toekomst in de hand van de
Heer leggen. Binnenkort hopen we daar meer over te kunnen schrijven.
Hartelijk dank voor jullie gebeden en financiële ondersteuning.
We wensen jullie gezegende feestdagen,
Henk en Els.
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