Een beker koud water
Het gebeurde tijdens de maaltijd.
Naast de jam stond er nu ook smeerkaas op tafel. Blij verrast vroeg Dora:
‘Hoe komt die heerlijke smeerkaas
hier?’ ‘Die heb ik vanmiddag speciaal
voor jou gekocht, omdat ik wist dat
je deze zo lekker vindt’, reageerde
Monique, een andere gast. Even was
het stil, toen begon Dora te snikken.
Tranen van vreugde. Omdat een
ander zich om haar bekommerde en
het goede met haar voor had. Vaak

Bijbelbespreking
was ze teleurgesteld in de ander. Te
vaak was ze afgewezen. En nu dit
kleine gebaar! Een cupje smeerkaas
als een beker koud water (Mattheus
10: 42). Juist het gewone, het kleine
maakt het leven bijzonder. Mits het
uit het hart komt en gericht is op de
ander. Waardevol om in de Oase te
mogen ervaren hoe een klein gebaar
van grote betekenis kan zijn.

“Hier kwam ik tot rust en
hervond ik mezelf. Dankzij de
themaochtend over grenzen, begreep
ik dat het stellen van grenzen niet
egoïstisch hoeft te zijn, maar
juist helpend is.”

ervaart hij de kracht van de HEERE
weer. Elia ging door de kracht van
die spijze veertig dagen en veertig nachten, tot aan de berg Gods,
Horeb (1 Kon. 19:8). En de Heere Jezus hongerde in de woestijn veertig
dagen en veertig nachten. Hij is de
Oase in de woestijn van het leven.
Ds. L. Krooneman, pastoraal werker

Aart van Wolfswinkel, coördinator

Principes goed bestuur
De Oase is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI: RSIN nummer:
851804482). De stichting heeft een
bestuur, dat is samengesteld uit leden
van de in de Oase deelnemende kerken.
Het bestuur wordt terzijde gestaan door
de vaste adviseur, de coördinator van de
Oase en de Raad van Advies. Deze Raad
is met name betrokken bij identitaire
zaken. Verantwoording wordt afgelegd
aan de deelnemende kerken via het periodiek Oaseberichten. Meer informatie
kunt u vinden op de website.

In de Bijbelbespreking ontmoeten
we Elia. Hij vlucht door de woestijn.
In de verte ziet hij een jeneverboom.
Eén laatste teken van leven in de
woestijn. Uitgeput en moegestreden
valt hij in slaap. Het lijkt zijn einde
te worden. Maar de HEERE wil dat
Elia weer gaat leven. Elia moet eerst
lichamelijk aansterken. Dan gaat het
psychisch ook weer beter. En daarna

Beloningsbeleid

In de statuten is opgenomen dat de
leden van het bestuur als zodanig geen
beloning genieten voor hun werkzaamheden. Wel hebben zij recht op vergoeding van gemaakte kosten. De werknemers die (parttime) werkzaamheden
verrichten voor de Oase ontvangen
hiervoor een marktconform salaris. Vrijwilligers die werkzaamheden verrichten, mogen hun reiskosten declareren
(€ 0,19 per kilometer).

Dankzij vrijwilligers

Contactgegevens

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor
de Oase; zonder hen kan de Oase
niet bestaan. Om te kunnen starten,
waren minstens dertig vrijwilligers
nodig voor de functie gastheer/gastvrouw. Begin 2013 werd daarom actief
geworven voor vrijwilligers. Met goed
resultaat. We zijn verwonderd dat zich
zoveel mensen belangeloos verbinden aan de Oase. Aan het einde van
het jaar heeft de Oase een bestand
van 41 vrijwilligers. Het merendeel
functioneert als gastheer/gastvrouw.
Zij zijn aanspreekpunt voor de gast.
Daarnaast zijn er vrijwilligers voor de
tuin en het onderhoud en voor huishoudelijke taken. In de aanloop naar
de opening van de Oase en ook daarna zijn startcursussen gehouden.
Toerusting en ontmoeting stonden
centraal op deze vrijwilligersavonden. Met gezonde spanning ging
men aan de slag. Het is bijzonder
hoe binnen relatief korte tijd iedereen zijn of haar plekje vond.
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3253 XE Ouddorp
Tel. nr.: 085-4898886
Email: info@diaconaalgastenhuisdeoase.nl
www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl
Aanmelden via: aanmelding@
diaconaalgastenhuisdeoase.nl
KvK nummer 55654789
Bankrekening NL15 INGB 0007290852

Het diaconaal gastenhuis de
Oase is een initiatief van de
Gereformeerde Gemeenten,
de Hersteld Hervormde Kerk,
de Gereformeerde Gemeenten
in Nederland en de Oud
Gereformeerde Gemeenten
in Nederland.

Stichting de Oase is aangemerkt
als ANBI. Giften zijn daardoor
fiscaal aftrekbaar.

Jaarverslag
2013

Algemene informatie
De Oase is een diaconaal gastenhuis
met een reformatorische identiteit; een
kleinschalig verblijf voor gasten die
psychisch en/of lichamelijk uit balans
zijn en toe zijn aan een herstelperiode.
De Oase is een oord van rust, structuur,
ontspanning en bezinning en heeft een
landelijke functie. De Oase is geen vakantieverblijf. Met hulp van pastoraat en
psychosociale begeleiding werkt de gast
tijdens zijn verblijf aan herstel van de
balans om het leven beter aan te kunnen. Naast individuele gesprekken zijn
er groepsactiviteiten, zoals de creatieve

workshop en de Bijbelbespreking.
De Oase staat niet op zichzelf, maar ziet
haar taak in het verlengde van de thuisgemeente en in relatie met eventuele
hulpverlening van de gast. Professionele
gastbegeleiders bieden onze gasten de
nodige begeleiding in deze belangrijke
periode. De vrijwilligerscoördinator
organiseert het vrijwilligerswerk; de
pastoraal werker heeft de leiding bij
Bijbelstudie en bezinning. De coördinator is aanspreekpunt voor het geheel,
in het bijzonder het organisatorische en
zorginhoudelijke aspect.

Werkzaamheden bestuur in 2013
Veel werk is verzet alvorens de Oase
de eerste gasten kon ontvangen. De
eerste helft van 2013 is toegewerkt
naar de opening en naar de ontvangst
van gasten. De Oase kreeg een gezicht.
Folders werden ontwikkeld en verspreid binnen de doelgroep. Werving
van kernteam en vrijwilligers werd ter
hand genomen, draaiboeken opgesteld,
startcursussen voor de vrijwilligers
gehouden en voor de kerken uit de
regio werden bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de proefweek ontvingen
we onze eerste gasten. Na de opening
is op basis van permanente evaluatie
gewerkt aan het verbeteren van de
procedures en de draaiboeken.
Op 17 mei 2013 is de Oase officieel geopend. In kleine kring is aan het begin
van de middag de vlag gehesen bij de

Oase. Tijdens de openingsbijeenkomst
in kerkelijk centrum ‘Eben Haëzer’ waren circa 160 genodigden aanwezig. Het
verslag van de opening is op de website
opgenomen.
In het bijzonder is ook gewerkt aan het
verbeteren van de financiële positie van
de Oase. De Oase wordt geëxploiteerd
door Stichting de Oase. Er is financiële

Gasten

“De Bijbelbespreking
heeft me de ogen geopend.
In de gesprekken kreeg
ik handvatten.”

steun ontvangen van vele diaconieën uit
onze achterban, waarmee de woning op
een passende wijze is ingericht.
Gelet op de beperkte omvang en de
noodzaak van professionele begeleiding
is voor een sluitende exploitatie bij een
volledige bezetting een dagvergoeding
van € 120,00 noodzakelijk. We anticiperen echter op de ontvangst van giften van
kerkenraden en particulieren, zodat we
bij onze gasten een dagvergoeding van
€ 49,50 (tarief per 1-1-2014: € 54,50) in
rekening brengen. Dit zal voor een deel
van de gasten een hoog bedrag zijn,
zodat de hulp van de plaatselijke diaconieën hierbij noodzakelijk is. Wij vertrouwen erop dat de diaconie samen met het

In 2013 ontvingen we 28 gasten in de Oase.
Gemiddeld verbleven zij ruim vier weken bij
ons. Vanaf de start in juli nam de bezettingsgraad toe tot zeker 90% aan het einde van
het jaar. Hieruit blijkt dat de Oase duidelijk in
een behoefte voorziet. Vooralsnog hoeven we
niet te werken met een wachtlijst.

betreffende gemeentelid hiervoor een
oplossing zoekt. Indien de komende jaren
blijkt dat de omvang van de giftenstroom
een lagere dagvergoeding mogelijk
maakt, zal het bestuur dit zeker overwegen. De Oase is er om hulp en gastvrijheid te verlenen. Wij willen voorkomen
dat gasten om financiële redenen niet bij
ons kunnen verblijven. Eind 2013 is besloten tot de benoeming van een tijdelijk
coördinator om de dagelijkse operationele werkzaamheden te coördineren en de
doorgroei naar een toekomstbestendig
diaconaal gastenhuis te bewerkstelligen. A. van Wolfswinkel (huisarts) werd
benoemd tot coördinator. Hij is tijdelijk
teruggetreden als bestuurslid. Het bestuur kent derhalve één vacature.

Gasten van de Oase worstelen met het leven;
de balans tussen draagkracht en draaglast
is verstoord. Ieder heeft zijn eigen verhaal.
Opvalt dat burn-outklachten, huwelijksproblemen en gezinsomstandigheden vaak genoemd
worden als aanleiding voor een verblijf in de
Oase. We zijn blij dat gasten aangeven de Oase
zeer te waarderen. De tevredenheidsscore is
een 8,5. Dat gasten regelmatig opmerken dat
hun verblijf ook in geestelijk opzicht tot zegen
mocht zijn, stemt ons dankbaar.

Twee of drie keer per week verzorg ik de warme
maaltijd voor de gasten. Ik ben er voor ze en zorg
altijd voor wat extra’s. Hun zorgen hoef ik niet te
weten. Ik doe het uit liefde voor m’n medemens,
maar ik krijg er ook veel voor terug.
Tannie Santifort, kookvrijwilliger

man: 4
vrouw: 24

Leeftijd gasten
18-40 jaar: 7
40-60 jaar: 17
60+: 4

Verwijzers gasten
kerk: 5
hulpverlening: 15
zelf: 7
overig: 1

Financiën
1%

Financieel jaarverslag 2013
Staat van baten en
lasten (in euro’s)

Realisatie
2013

Baten
Dagvergoedingen

41.531

Giften kerken

70.613

Giften overig

26.753

Overige baten

1.144

Totaal baten

Een betrokken vrijwilliger

Gasten

€ 140.040

Kengetallen
Omschrijving
Aantal gasten

28

Gemiddelde
verblijfsduur
(aantal dagen)

32

Bezettingsgraad
Dagtarief
Aantal vrijwilligers

Lasten
Activiteiten en
Catering

17.022

Personeelskosten

67.712

Huisvestingskosten

70.405

Algemene kosten

21.925

Totaal lasten

€ 177.064

Saldo

€ -37.024

Realisatie
2013

Aantal giften
kerken
Gemiddeld
giftbedrag kerken
Aantal giften
overig
Aantal bezoekers
website

75%
€ 49,50
41

17%

30%

52%

Baten
dagvergoedingen
giften kerken
giften overig
overige baten

11% 10%

163
38%

41%

€ 520,00

Lasten
25

5135

activiteiten en
catering
personeelskosten
huisvestingskosten
algemene kosten

