Aanvullende nieuwsbrief
Richard en Emke de Jager
Lieve vrienden en familie,
Een paar weken geleden schreven we jullie dat we binnenkort wat meer
zouden vertellen over mogelijkheden voor de toekomst. Vandaag is het zover!
Het beurswerk gaat door!
Het beurswerk, waarvoor we door de Heer geroepen zijn, doen we met veel
plezier en enthousiasme. We blijven dit doen, en we kijken ernaar uit dat het
jaar straks weer gevuld is met beurzen. Maar nu onze kinderen groter worden,
is het niet meer nodig dat er steeds één van ons thuis is. Met name voor
Richard is dit iets dat hij merkt in zijn agenda. Al geruime tijd bidden we daarom
heel concreet om een antwoord van de Heer op de vraag: wat wilt U dat we
doen met de tijd die we hebben naast het beurswerk?

Een taak erbij…
Wat wij niet wisten, was dat er elders in het land al een lange tijd om een
antwoord van de Heer gebeden werd over een heel andere vraag. Op zeker
moment zouden Henk en Els Langeveld namelijk stoppen als
beheerdersechtpaar op het prachtige terrein van st. Oase in Doetinchem. En
wie zou er dan kunnen gaan wonen en deze beheerderstaak overnemen?
Op een wonderlijke manier heeft de Heer het zo geleid dat deze twee vragen
bij elkaar kwamen. Het bestuur van st. Oase heeft aan ons gevraagd of wij het
nieuwe beheerdersechtpaar willen worden en wij hebben daar in volle
vrijmoedigheid JA op geantwoord. We zijn daarin heel erg bemoedigd door wat
er in Mattheus 6 vers 8 staat: '...uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot
Hem bidt'.
We ervaren het als extra bijzonder dat ook onze kinderen blij en positief
reageerden op deze vraag vanuit het bestuur van st. Oase. Het is zoals onze
Hannah zegt: 'Verhuizen naar Oase is ook eigenlijk verhuizen naar een plek die
al een thuis voor mij is'. Oase is een plek waar we allemaal veel van houden.
De kinderen zijn er op kamp geweest, en wij zijn zelf al jaren actief betrokken
bij de jeugdkampen (Emke) en werkweken (Richard).
De combinatie
Wat ons werk op de beurzen betreft, zijn we niet aan woonlocatie gebonden.
Ook vanuit Doetinchem zal het beurswerk doorgaan. Daarnaast is er als
beheerdersechtpaar altijd genoeg werk te doen op het terrein van st. Oase.
Wanneer gaan we verhuizen?
Het streven is om in juni 2023 te gaan wonen op het terrein van st. Oase. Dat
duurt dus nog wel een hele poos…! We vinden het fijn als jullie met ons mee
danken voor deze bijzondere nieuwe stap en bidden voor de komende tijd met
alle voorbereidingen en beslissingen die daarbij horen.

We wensen jullie via deze weg goede feestdagen en Gods liefdevolle zegen
voor het komende jaar.
Hartelijke groet,
Richard en Emke de Jager

--Als bestuur van Stichting tot Bevordering van Evangelisatie staan we van harte
achter deze stap die Richard en Emke zetten. We roepen u graag op hen te
blijven steunen bij de uitbreiding van het werk dat ze voor de Heer mogen
doen.
Jaap Fijnvandraat, voorzitter SBE
--Als bestuur van St. Oase zijn we de Heer dankbaar dat Hij op Zijn tijd heeft
voorzien in een nieuw beheerdersechtpaar. Vol vertrouwen op Hem zien wij uit
naar onze samenwerking.
Geert Rutgers, voorzitter St. Oase

Wanneer je het op je hart hebt om ons financieel te ondersteunen, kun je je gift overmaken naar:
- Stichting Nehemia, NL48 INGB 0003 3992 00 o.v.v. 'Project evangelisatie Alphen aan den Rijn'
of naar:
- Stichting tot Bevordering van Evangelisatie, NL35 INGB 0000 9432 00 o.v.v. 'Project evangelisatie
Alphen aan den Rijn.
Richard en Emke de Jager
Wilgenlaan 16
2404 EC Alphen aan den Rijn
R: 06 13973824
E: 06 12861206
Wil je voortaan na elke beursdag een gebedsmail? Meld je dan HIER aan..
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