
Oase Nieuws 

De Oase is een diaconaal 

gastenhuis in Ouddorp. Een 

plek om op adem te komen, 

voor gasten die uit balans zijn 

geraakt en toe zijn aan een 

rustperiode. De Oase is een 

landelijke instelling en heeft 

een reformatorische identiteit.

Toen nu God op de 
zevende dag volbracht 
had Zijn werk, dat Hij 
gemaakt had, heeft Hij 
gerust op de zevende dag 
van al Zijn werk...

Genesis 2:2

In dit nummer:

Rust roest?
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www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl

‘Rust roest’. Daar kun je het mee 
doen als je net begonnen bent aan 
een rustperiode bij de Oase! De 
uitleg van het spreekwoord is als 
volgt: ‘Wanneer je niets doet gaat je 
vermogen achteruit’. Of: ‘Als men 
niets meer doet treedt het verval 
en de veroudering in’.

Niets meer doen, dat klinkt nogal zwart-
wit. Alsof je in het leven slechts twee 
keuzes hebt. Óf je doet alles. Onbegrensd 
en altijd in actie. Gevolg: je gaat vooruit 
in je vermogen om dingen te onderne-
men en je blijft bovendien, als toegift, ook 
nog eens jong. Weg met alle antirimpel-
crème! Óf je neemt altijd rust. En dát be-
tekent dat je dan meteen helemaal niets 

meer doet. En mocht je juist dat laatste 
besloten hebben, dan heeft het spreek-
woord slecht nieuws voor je: dan hol je 
achteruit en slaan veroudering en verval 
onmiddellijk toe…

Deze zwart-wit stelling zou beangstigend 
kunnen werken. En angst kan een slechte 
raadgever zijn. Als rust zo’n slechte in-
vloed op me heeft, dan kies ik er voor om 
‘rusteloos door het leven te gaan’. 

Gelukkig ligt het allemaal een stuk ge-
nuanceerder. En iemand die als gast bij 
de Oase verblijft, kan dit vaak bevestigen. 
‘Nuance’ geeft aan dat het gaat om ‘ba-
lans’. Als werk en rust, inspanning en 
ontspanning in balans zijn, dan zijn dat 

Structuur is een belangrijk thema 
binnen de Oase. Het dagritme heeft 
een vaste vorm. Rust en activiteit 
worden afgewisseld. 

Rustmomenten worden bewust in-
gepland. Structuur geeft houvast. 
Regelmaat geeft het leven een zekere 
rust. Realiseert u zich hoe belangrijk het 
creëren van rust is. Het heeft zijn oor-
sprong in de scheppingsorde. God zelf 
rustte op de zevende dag van al Zijn werk 
(Gen. 2 vers 2). Elke week kent een rust-
dag. Daarmee doet God ons een handrei-
king. Hij wil dat ook wij werk maken van 
rust. Vooral om in dienst van God te be-
steden. In deze uitgave van Oase Nieuws 
staan we stil bij het thema ‘Rust’. Lukt 
het u om stil te staan, rust te nemen?

In deze nieuwsbrief informeren we u 
over de uitbreidingsplannen van diaco-
naal gastenhuis de Oase.

Bedoeling is dat we medio 2018 twaalf 
in plaats van acht gasten onderdak kun-
nen bieden. Voor een adempauze. Van 
harte hopen we op uw meeleven en 
steun in deze hectische fase. 

Het is zomer. De avonden zijn lang. 
De natuur komt tot volle bloei. Maar 
soms steekt opeens een barre wind 
op. Ook in het persoonlijke kan het stor-
men. Wie weet, mag het in derubriek 
Sela genoemde advies van Luther tot 
troost zijn.

Aart van Wolfswinkel 
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B E S T U U R
C O L U M N

Wat kan het leven toch zwaar 
zijn als we vermoeid zijn van alle 
zorgen en belast met traumatische 
ervaringen. En als er in onze 
omstandigheden niets verandert 
kan er zomaar onvrede en wrok 
gaan groeien.

We overzien het niet meer en denken bij 
onszelf: ‘Waarom moet dat nu allemaal 
zo?’ Hoe moeten we eigenlijk met dit 
soort gevoelens omgaan? Luther zei: ‘Als 
er geen droefenissen waren, die ons leven 
tot een ellende maakten, dan zouden ons 
wel de zonden maken dat we een afkeer 
van dit leven kregen. We moeten maar ge-
woon tegen de Heere zeggen: U ziet het, ik 
kan niet alles zien; daarom: vergeef!’

Ook Luther overzag het vaak niet meer 
en werd op latere leeftijd depressief. 
Maar hij kwam niet met verwijten naar 
God of naar de mensen om hem heen, 
maar vroeg om vergeving voor zichzé-
lf. Daardoor stilde de storm van bin-
nen, die de wrok zo gemakkelijk voedt. 
Stormen vernielen altijd. Wijlen ds. J.J. 
Poort zei eens: ‘Wrok wordt wrak’…  
We zoeken de kenmerken van het ware 
geloof liever in troostrijke ervarin-
gen. Maar ook als we leven van klacht 
tot klacht is er een duidelijk kenmerk 
van dit nabije leven, namelijk: Ik hoop 
in al mijn klachten op Zijn onfeilbaar 
woord. Hij belooft immers dat eenmaal 
twist en wrok verdwijnt en alles door de 
vrede zal bloeien.’

Laten we het de dichter maar nazeggen 
in onze stille tijd:
Ik blijf den HEERE verwachten
mijn ziel wacht ongestoord;
ik hoop in al mijn klachten
op Zijn onfeilbaar Woord.
Mijn ziel vol angst en zorgen
wacht sterker op den HEERE
dan wachters op de morgen,
den morgen, ach wanneer ?’

Ik denk zo maar dat veel van Gods kinde-
ren een nieuwe levensstructuur vonden 
in de overdenking van deze woorden. Dan 
mag het wel eens stille tijd worden in een 
rumoerige tijd!

Ds. J. Koppelaar

S E L A

Op maandagmiddag werk ik 
regelmatig als gastvrouw in 
de Oase. Dan verwelkom ik 
de nieuwe gasten. Naast de 
verschillen in achtergrond en 
zorgen van de gasten, zijn er 
ook veel overeenkomsten die 
eerste middag te ontdekken. 

Zo willen de meeste gasten graag 
hun kamer diezelfde middag 
helemaal ingericht hebben, contact 
met het thuisfront hebben gehad 
en bezoek geregeld hebben voor de 
komende periode. Allemaal acties 
die volgens hen toch écht nog even 
moeten gebeuren. De ‘doorgaan 
– modus’ waar sommigen op dat 
moment nog in zitten, zorgt ervoor 
dat menig gast sterker overkomt dan 
hij of zij in werkelijkheid is. Er lijkt 
rust te worden ervaren in die onrust. 
‘Ik red mezelf wel’, hoor ik weleens.

Bij het verwelkomen hoort naast 
een praatje en een kop koffie, ook 
een stuk uitleg over de structuur 
van de Oase. Half 9 ontbijten, 10 uur 
drinken we gezamenlijk wat, half 1 
aan tafel, en ga zo maar door. Ook 
in de weekplanning is structuur te 
vinden. Op vaste momenten is er 
Bijbelbespreking, thema-ochtend, 
bezoek en rust. Standaard komt daar 
reactie op: ‘waarom mag ik eigenlijk 
de eerste week geen bezoek?’, ‘maar 
als we 10 uur wat gaan drinken kan ik 
helemaal niet ver weg fietsen!’, ‘wat 
moet ik doen met zoveel vrije tijd?’

Als ik deze gasten een week 
later spreek, valt het mij op dat 
ze door de structuur en de vaste 
ontspanningsmomenten, stil zijn 
komen te staan. Het heeft hen rust 
gegeven, en hen even uit de modus 
van ‘doorgaan’ gehaald. Hierin is te 
zien dat ons hart onrustig is, totdat 
het rust vind. Ja, ten diepste, als het 
rust vind bij U, o God.

Annemarie den Ouden, gastvrouw

De voorbereidingen voor de uitbrei-
ding van de Oase medio 2018 zijn in 
volle gang. Graag geef ik u een up-
date.

Tijdens de Oase Fair heeft menigeen de 
tekeningen bekeken. De reacties waren 
stuk voor stuk positief. Een aantal advie-
zen is, voor zover mogelijk, verwerkt. 
Wat betreft het voorwerk, moest eerst 
een zogeheten uitgebreide procedure 
met een ruimtelijke onderbouwing wor-
den gevolgd. Nadat die onderbouwing 
recent was afgerond, is op 6 juni de aan-
vraag voor de omgevingsvergunning bij 
de gemeente Goeree-Overflakkee inge-
diend. Een markant punt in de planning. 
Het besluit op de aanvraag wordt binnen 
2 à 3 maanden verwacht.

Het definitieve plan, inclusief de wijze 
waarop wordt voorzien in de parkeerbe-
hoefte, is op 30 mei besproken met de 
omwonenden van het gastenhuis. Van 
die zijde valt geen bezwaar tegen de aan-

vraag van de omgevingsvergunning te 
verwachten. Ook hier wordt warme be-
trokkenheid ervaren. Rekening houdend 
met de nodige (ver)bouwtijd en de tijd be-
nodigd voor de inrichting, is de verwach-
ting dat de uitbreiding eind augustus 2018 
in gebruik kan worden genomen.

Na ontvangst van de omgevingsvergun-
ning kan worden gestart met de verhui-
zing naar een tijdelijke locatie en met 
de (ver)bouwwerkzaamheden. Gelet op 
het karakter van het gastenhuis is het 
niet mogelijk daarin tijdens de verbouw-
periode gasten te laten verblijven. In ver-
band hiermede hebben we omgezien 
naar de mogelijkheid de gasten tijdelijk 
elders in Ouddorp op te vangen. We zijn in 
overleg getreden met de vertegenwoor-
digers van de Diaconie van de Hersteld 
Hervormde Gemeente Ouddorp voor tij-
delijke huisvesting in De Mantelienge, 
dat voorheen in gebruik was bij Stichting 
Adullam voor Gehandicaptenzorg. De 
uitkomst van het overleg is dat De 

Mantelienge gedurende de verbouwperi-
ode aan de Oase ter beschikking wordt 
gesteld. Wij zijn de diaconie zeer erken-
telijk voor dit aanbod en voor hun me-
dewerking. In De Mantelienge zullen 
gedurende de verbouwperiode 5 gasten 
verblijven. Hiermede wordt voorzien in 
de continuïteit – zij het in een iets lager 
aantal – van de leniging van nood in de 
achterban, en blijven de vrijwilligers ac-
tief betrokken.

Het is de bedoeling dat de tijdelijk bij 
de Oase geplaatste Portacabin wordt 
verplaatst naar De Mantelienge, om 
gebruikt te worden voor 
onder andere: over-
leg van het Kernteam, 
gesprekken met de 
pastoraal werker, ont-
vangst van gasten 
en bezoekers.

Wim Weijers
voorzitter 

tegenpolen die elkaar in evenwicht hou-
den. Naast datgene dat je te dragen hebt 
in je leven (draaglast) mag er rust zijn, 
waardoor je steeds nieuwe kracht krijgt 
(draagkracht). 

Tijdens de wekelijkse thema-bijeenkom-
sten in de Oase staan we met elkaar stil 
bij de impact van het mogelijk te veel op je 
schouders genomen hebben. Dat kan een 
combinatie zijn van letterlijke inzet voor 
het gezin, de school, je ouders, je buren, 
de kerk, etc., met het op je schouders ne-
men van allerlei zorg. 

Als buitenstaander zou je kunnen den-
ken of (be)oordelen dat het ‘allemaal wel 
meevalt’, de hoeveelheid last die de ander 
draagt. Maar er zijn soms onuitgesproken 
zorgen. En er is stil verdriet. Juist omdat 
het vaak gaat om mensen met een sterk 
verantwoordelijkheidsgevoel, een nauw 
geweten, enorm zorgzaam, met veel in-
levings- en doorzettingsvermogen en een 
sterke motivatie om het goed (of beter: 
perfect?) te doen in het leven. Prachtige 
eigenschappen. Maar elke kwaliteit heeft 
ook z’n valkuil. Als je lat zo hoog ligt om-
dat het gewone leven al zo veel van je 
vraagt, hoe veel te meer wanneer je altijd 
iedereen wilt helpen?
 
Als je altijd iedereen moet helpen, raakt 
de rust ver zoek. Het wordt structuurloos. 
En dan kan het heel hard nodig zijn om 
eens een tijdje naar een oase van rust te 

gaan. Om een nieuwe structuur te (her)
vinden, te proeven van een dag- en nacht-
ritme dat in balans is. Te ontdekken dat je 
‘nee’ mag zeggen in het leven. Dat je mag 
begrenzen. Zodat je niet alleen de ander 
lief hebt in het leven, maar ook jezelf. 
Zoals onze Schepper ons opdroeg.

Als we constant doorgaan gaat ons li-
chaam wennen aan het tempo. We le-
ven voortdurend met een hoog gehalte 
aan stresshormonen dat bij drukte au-
tomatisch omhoog schiet. Deze hormo-
nen zorgen er echter voor dat als ze te 
lang op hoog niveau aanwezig zijn, het 
lichaam ‘nee’ gaat zeggen, gaat begren-
zen. Omdat de rek uit onze weerstands-
lijnen gaat. Als bij een elastiekje dat 
langdurig uitgerekt is.

Bij de Oase wordt aandacht geschonken 
aan het leren letten op lichamelijke sig-
nalen, om te voorkómen dat de rek er (de 
volgende keer weer) uitgaat. Na inspan-
ning… ontspanning. Na zorgen voor de 
ander… zorgen voor jezelf. Na lawaai… 
stilte. Na gesprek… verwerking. Na ver-
binding… alleen zijn. Na werk… rust. Rust 
Roest? Nee, rust geeft een boost! 

Ellen Maris
hulpverlener 

“Als werk en rust, 
inspanning en 

ontspanning in balans 
zijn, dan zijn dat 

tegenpolen die elkaar 
in evenwicht houden.”

“Als je altijd iedereen 
moet helpen, raakt 

de rust ver zoek. Het 
wordt structuurloos.”
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Het diaconaal gastenhuis de Oase is 
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Nederland en de Oud Gereformeerde 
Gemeenten in Nederland.
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Oase Fair
De derde Oase Fair, in april, was een succes. 
Een bijzondere dag, waarin we veel vrien-
den van de Oase ontmoetten. De opbrengst 
was boven verwachting: bijna 11.000 euro. 
Iedereen die hieraan heeft bijgedragen har-
telijk dank!

Zangavonden
Regelmatig wordt er een zang- of muziek-
avond georganiseerd ten behoeve van de 
Oase. Dat waarderen wij. Op de website vindt 
u de agenda met activiteiten. Indien uw ac-
tiviteit er niet tussen staat, laat het ons we-
ten. Desgewenst ondersteunen we u graag.

Fietstocht Ouddorp
Op D.V. 15 augustus 2017 organiseert 
de activiteitencommissie van de Oase 
een zomerfietstocht. Op de fiets ver-
kent u de kop van het eiland Goeree-
Overflakkee. De start is om 18.30 uur vanaf 
Kwekerij Klepper,  Oudelandseweg 27 te 
Ouddorp. Inschrijven: van 18.30-19.00 uur. 
Deelnamekosten: € 2,50 p.p. en € 10,00 per 
gezin. Iedereen is hartelijk welkom!

Website
Momenteel wordt gewerkt aan een nieu-
we website. Binnenkort gaat die live!  
Zie www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl. 

Hier vindt u ook meer informatie over de 
uitbreiding van de Oase. 
 

‘Collecte de Oase’. Deze tekst 
prijkt op de giftenpot op de 
toonbank van de boekhandel. 
Bedoeld voor een bijdrage voor 
het werk van Diaconaal gasten-
huis de Oase.

Met zekere regelmaat ontvangt de 
penningmeester de inhoud van de gif-
tenpot. Het is verrassend hoe vanuit 
het hele land wordt meegeleefd. Dat 
geeft moed voor de toekomst. 

De Oase staat de komende tijd voor 
een grote opdracht. De uitbreiding 
naar twaalf gastenplaatsen is geen 
sinecure. Maar het is een belangrijke 
stap, gezien de nood die er is binnen 
de achterban. 

Uit een enquête onder de kerken 
blijkt behoefte te bestaan aan een 
gastenhuis met tien tot twaalf plaat-
sen. De uitbreiding is ook een nood-
zakelijke stap. De kleinschaligheid 
van de huidige Oase maakt het gas-
tenhuis kwetsbaar. 

Met enige schaalvergroting kan worden 
geïnvesteerd in de formatie, waardoor 
de Oase aan de basis wordt versterkt. 

Tenslotte verwachten we dat de Oase 
met de uitbreiding een gezonde finan-
ciële positie kan verwezenlijken. De 
echte start van de werkzaamheden 
kan pas plaatsvinden als duidelijk is 
dat voor dit project genoeg financiële 
zekerheid bestaat. Op allerlei manie-
ren spant het bestuur zich in om gel-
den te verzamelen. Daarnaast doen 
we vrijmoedig een beroep op alle Oase 
vrienden. Wilt u ons en onze gas-
ten gedenken in het gebed? Of orga-
niseert u een activiteit voor de Oase? 
Bouwt u mee en steunt u ons finan-
cieel? Dat laatste kan met een gift 
op IBAN NL15 INGB 0007290852 ten 
name van Stichting de Oase te Capelle 
aan den IJssel. 

Voor meer informatie over de moge-
lijkheden om ons financieel te steu-
nen kunt u nader contact opnemen 
met penningmeester A.J. Bax, tel. 
06 13059295 of 010-4519137, e-mail  
penningmeester@diaconaalgasten-
huisdeoase.nl.

Aart van Wolfswinkel

Steun gevraagd 
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Daarnaast doen we 
vrijmoedig een beroep 
op alle Oase vrienden. 

Wilt u ons en onze 
gasten gedenken in 

het gebed? 


