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Nieuwsbrief 4, november 2017

De raven brachten hem elke morgen en avond brood en vlees en hij dronk uit de beek.
(1 Koningen 17 vers 6)
Beste vrienden,
Over 3 maanden vieren we DV het 2 jarig bestaan van Gods roeping, te weten 3 februari 2018. Onze
werkzaamheden concentreren zich op de Oase (zie hiervoor de nieuwsbrief van Stichting Oase op
www.oasekampen.nl/nieuws), waarbij we werken onder de naam: Project Kerit. (1 Kon. 17 vers 4-6).
Kerit (in andere vertalingen: Krith) verwijst niet alleen naar Elia bij de beek Kerit, maar is voor ons ook
een woordnaam waarin al onze werkzaamheden kunnen worden samengevat: K = Kinderwerk &
Kadervorming, E = Evangelisatie, R = Rust & recreatie, I = Inspiratie, T = Training & Toerusting. Deze
activiteiten mochten we >30 jaar als ‘tentenmakers*’ op en rond de Oase praktiseren en per 1-9-2016
als ‘full timers’.
*) Tentenmakers zijn mensen die in hun eigen onderhoud
kunnen voorzien door een baan op de arbeidsmarkt.
Facebook
Vanaf september 2016 zijn we ook te volgen op Facebook. Zie: Project
Kerit VOF. Om de andere week schrijft Henk een ‘elfje’ over een
Bijbelgedeelte. Wat is een ‘elfje’? Een ‘elfje’ is een eenvoudige,
compacte dichtvorm, die bestaat uit elf woorden: De eerste regel is één
woord. De tweede regel bestaat uit 2 woorden, de derde regel zijn drie
woorden, de vierde regel vier woorden en de vijfde regel is weer één
woord en gelijk de samenvatting. Zie voorbeeld.
Financiën
Het is van belang te weten dat wij financieel niet door Stichting Oase kunnen
worden ondersteund, omdat Stichting Oase alleen met vrijwilligers werkt. Als
beheerders zijn we daardoor afhankelijk van giften van hen die ons werk willen
steunen. Zij die meer zicht op ons werk willen krijgen, mogen met ons of het Oasebestuur contact opnemen. Verder is het mogelijk dat we in uw gemeente een
presentatie verzorgen. Op afspraak kunnen we ook een uitgebreide rondleiding
over het Oase-terrein aanbieden. Met dankbaarheid kijken we terug op een
spannend jaar, waarbij God steeds precies op Zijn tijd ging voorzien. Zowel
financieel als in natura. Hem en u willen we daarvoor hartelijk bedanken.
Bemoedigingen

Regelmatig mogen we een groep mensen in onze omgeving
bemoedigen met een groet van Stichting Zonnewende. Soms mogen
we ook met hen bidden. Zowel voor hen als voor ons is dat
bemoedigend. Wat een voorrecht om te mogen wijzen op de Here
Jezus; Hij die alles in Zijn Hand heeft. Iedere keer ontmoeten we
nieuwe mensen die 40 jaar geleden als tiener vanuit de buurt de
Oasekampavond bezochten. Dit vonden ze een mooie belevenis!

Giften zijn welkom op bank nr. NL 88 INGB 0004 2687 64 (geen ANBI) van H. Langeveld o.v.v. Project Kerit
of op bank nr. NL 48 INGB 0003 3992 00 (ANBI) van Stichting Nehemia, o.v.v. Jeugdwerk Oost-Nederland

Verbonden
Vanaf begin jaren negentig bezoeken we regelmatig de bijkomsten van de VCR
(destijds: Vriendenkring Christelijke Recreatieondernemers). De vereniging heeft
zich aangesloten bij de CCI (Christian Camping International) met wereldwijd
>10.000 christelijke kampaanbieders. Met elkaar weten we ons verbonden
door de Here Jezus, zijn Woord en zijn Geest. Hiernaast ontmoeten we
ook de christelijke kinder- en jeugdkampaanbieders in Nederland onder
de regie van Missie Nederland. (Voorheen de EZA). Tijdens deze
ontmoetingen worden ervaringen uitgewisseld en leren we van elkaar.
Winter
We gaan de winter in en dat betekent groot onderhoud
voor het terrein. Inmiddels zijn weer >100 bomen
geblest (gemerkt), die vervolgens
door 5 leerlingen van een praktijkschool zullen worden
omgezaagd, zodat de bestaande bomen meer ruimte
krijgen. Op het midden-terrein zullen een aantal bomen
rond de Berk door een paar bekwame broeders worden
ingekort en worden verwijderd.
Presentaties
Het aantal rondleidingen op de Oase en afspraken
voor een presentatie in een Vergadering of kerk begint
op gang te komen. Hier zijn we erg blij mee. Want uw
gebed is onmisbaar voor het werk op en rond de Oase,
waarin wij als een spin in het web, tussen de ca. 300
vrijwilligers zo goed mogelijk willen functioneren.
Soms wordt ons ook de gelegenheid gegeven om
tijdens een groepsverblijf op de Oase een presentatie
te geven. We ontvangen, naast de kampen, meer dan
30 groepen per seizoen op de Oase. De groepsgrootte
varieert dan van 25 tot 150 personen per weekend of
midweek. Op 28 oktober mochten we in de Oase/Kerit
stand uitleg geven, over ons werk op en rond de Oase
tijdens de Nehemia dag: ‘Meeting the missionaries’.
Dank aan allen die het mogelijk maken om het terrein, de opstallen, de gereedschappen, etc zo goed
mogelijk te beheren en de vele gasten (ca. 2000 per jaar) met een warm hart te verwelkomen.

Hartelijke groet en Gods zegen toegewenst,
Henk & Els Langeveld
PS Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen, stuur dan even een mailtje.
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