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Oase Nieuws
OPMAAT

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.

Stilstaan om vooruit
te komen

Kruispunt
Wat doe je als je een kruispunt nadert? Afremmen en nadenken! Om
geen brokken te maken. Voor je eigen veiligheid, oftewel welzijn. Zie
de parallel met de Oase.
Onze gasten staan op een kruispunt in het
leven. Zoals het ging, lukt het niet meer.
Ze zijn uitgeput geraakt en aan rust toe.
Aan stilte. Stilte om tot stilstand te komen. Stilte om te kunnen nadenken. Om
zich te bezinnen op de weg die voor hen
ligt. Een verblijf in de Oase biedt een uitgelezen kans voor bezinning. Vaak zien
we dat er een wissel omgaat bij gasten.
Dit betekent niet dat ze hersteld de Oase
verlaten; wel dat er werkelijk stappen zijn
gezet, die betekenisvol zijn voor de rest
van het leven.

woning waar we vijf gasten kunnen ontvangen. Medio 2018 hopen we de Oase
aan de Hazersweg weer te betrekken. Dan
een diaconaal gastenhuis voor twaalf gasten. Daarmee verwachten we voldoende
tegemoet te kunnen komen aan de nood
binnen de achterban. Lees erover in deze
Oase Nieuws.
Het leven kent vele kruispunten. In Sela
verwijst de pastoraal werker naar de
Adventstijd, waarin we stilstaan bij de geboorte van Christus. Zijn leven liep uit op
het Kruis. Van harte wensen we u een plek
toe aan de voet ervan, te midden van alle
wederwaardigheden van het leven. Een
kruispunt!
Gezegende Kerstdagen en een gelukkig
Nieuwjaar toegewenst.

Ook de Oase staat op een kruispunt. Recent zijn we verhuisd naar
Klarebeekweg 7 in Ouddorp, een knusse

Aart van Wolfswinkel

FOCUS

Bezinning
Het aanbod van de Oase rust op vier
pijlers. Rust, structuur, ontspanning en bezinning. Eigenlijk zijn de
eerste drie items de randvoorwaarden om een proces van bezinning op
gang te brengen.

In dit nummer:
1

Bezinning

2

Rust een weinig

3

Nieuwbouw

4

Betrokken

Pas als er rust en een zekere mate van
ontspanning is, lukt het om na te denken.
Te reflecteren op wat gebeurd is. Te bezinnen over hoe het verder moet. De Oase
biedt een uitgekiend programma, waardoor onze gasten worden uitgedaagd dit
proces aan te gaan. Niet een gemakkelijke opgave. De spiegel is doorgaans niet
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onze beste vriend. Anderzijds wel noodzakelijk om een stap vooruit te kunnen
zetten. In dit artikel deelt Eimert Smits,
oudgast, zijn ervaringen met de Oase met
ons. Een periode van bezinning.
Te gast
Dit schrijft een man van ruim vijftig jaar,
die in 2016 een periode van drie maanden thuis kwam te zitten in verband met
een burn-out, door gebeurtenissen van
diverse aard, in het verleden en in familiekring.
Na de drie maanden thuis te voortva- >

www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl
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Rust een weinig
Het is een regelmatig gebruikte
uitdrukking ‘Wat is de wereld vol
onrust’. En ook ‘Wie heeft nog
tijd?’. Onze agenda’s staan vol
met afspraken. En zo spoeden
we heen, waarnaartoe?
Het leven vroeger was toch veel minder
gejaagd. Men had nog tijd om zelfs zonder
afspraak een bezoekje te brengen bij
vrienden, buren of kennissen. Als het
zomeravond was, kon men nog wel eens
van de rust genieten na soms een dag hard
werken. Men had nog tijd om wat te lezen.
De werken waarin over het zielenleven
werd geschreven vonden aftrek. Men had
ook tijd voor kerkgang in de week.
De vraag zou kunnen rijzen: ‘Vanwaar
toch al die onrust?’. Het antwoord kennen
we toch wel? Sinds de mens verdreven
is uit het Paradijs is men onrustig
geworden. Zie het maar aan Kaïn. ‘En ik
zal zwervende en dolende zijn op de aarde
en het zal geschieden dat al wie mij vindt
mij zal doodslaan.’ Is er geen oorzaak?
Wat is het een verademing als men
te midden van alle onrust in lichaam
en geest een plaatsje mag vinden
waarin men tot rust mag komen; dat
de zwarigheden van het leven even wat
minder schijnen te zijn. Daarom zijn de
plaatsen te waarderen waar men uit de
betrokkenheid tot de medemens opvang
mag bieden om diegenen die het vooral in
deze tijd zo zwaar hebben in het leven bij
te staan.
Toch gaat het woord ‘rust’ een weinig
verder. Het is de Heere Jezus, Die dit heeft
gezegd tot Zijn discipelen. Hij is de grote
Rustaanbrenger. En in Hem is alleen de
ware rust te vinden. Hoe noodzakelijk
is dan de kennis van Hem in ons leven.
Opdat dan mag gelden voor een onrustige,
ontdekte, in zichzelf veroordeelde maar
ook uitziende zondaar: ‘Er blijft dan een
rust over voor het volk van God’ (Hebr. 4
vers 9).
J.M. Visser, Raad van Advies
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BESTUUR

> rend van start te zijn gegaan kwam ik in
mei 2017 weer thuis te zitten. Ik was volledig opgebrand en zag weinig tot geen
uitkomst meer. Opdat moment wilde ik
maar één ding: Rust, rust en nog eens
rust, waarop onze dochter contact heeft
gelegd met de Oase.

Nieuwbouw
Er is veel gebeurd sinds de vorige
Nieuwsbrief. Als u dit leest, is de
ver- en nieuwbouw van de Oase alweer enige tijd geleden gestart.

Tijdens de intake werd ons duidelijk uitgelegd hoe het in zijn werk ging. Ik
dacht toen wel bij mijzelf: al die thema’s,
Bijbelstudies, workshops en persoonlijke gesprekken hoeven voor mij niet. Ik wil
rust.

Het verblijf in de Oase
heeft mij wel een
aantal zaken scherp
doen zien.
Het verblijf in de Oase heeft mij wel een
aantal zaken scherp doen zien. Dat er zoveel vrijwilligers actief zijn van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. Voor allerlei
taken: gastvrouwen, schoonmakers, de
koks, tuinmannen, klusjesmannen. De
gastbegeleiders, een dominee en een
dokter zijn verbonden aan de Oase. En
dat die er speciaal zijn voor jou! Tijdens
de gesprekken met de gastbegeleider
kun je echt alles kwijt. Er is begrip en
aandacht voor je.
Heel bijzonder zijn de zaterdagochtenden
waarop je met een vrijwilliger de natuur
in trekt. De manier waarop hij geestelijke lessen trekt uit de natuur, is niet te
beschrijven. Dat moet je meegemaakt
hebben.
Unieke combinatie
Ik had niet veel verwachtingen van de
themaochtenden en Bijbelstudies, maar
na twee weken ben ik gaan inzien dat het
hele programma van de Oase niet zomaar
uit de lucht gegrepen is, maar dat het een
weloverwogen en goed doordacht programma is, dat je stap voor stap aan het
denken zet.

Er is veel gebeurd sinds de vorige
Nieuwsbrief. Als u dit leest, is de ver- en
nieuwbouw van de Oase alweer enige tijd
geleden gestart.
Met name de combinatie van de themaochtenden: zelfbeeld, draagkracht, relaties, etc., en de daarbij behorende
Bijbelstudies over dezelfde onderwerpen
zijn voor mij echt momenten geweest die
mij de ogen geopend hebben. Met name
denk ik dan terug aan de Bijbelstudie over
Lukas 5 vers 17 vers 26. Die zal ik nooit
meer kunnen vergeten.
Enige mannen brachten een mens die geraakt was, voor Jezus. En Hij ziende hun
geloof, zeide tot hem: Mens, uw zonden
zijn u vergeven. Je zou hier toch gedacht
hebben dat Jezus hem eerst van zijn lamheid zou genezen? Persoonlijk hoop je
toch dat datgene waarvoor je in de Oase
bent, opgelost zou worden! Toen mocht ik
een ogenblik gevoelen dat Jezus hier de
oorzaak wegnam (uw zonden zijn u vergeven), en het er hartelijk mee eens zijn,
dat het beter is lam te blijven, maar dat je
zonden vergeven zijn.
Door ‘s Heeren goedheid en de opzet in de
Oase mocht ik inzien dat de reden waarom ik in de Oase terecht ben gekomen
oplosbaar is. Niet dat je verlost van de
oorzaak naar huis gaat, maar wel dat eraan gewerkt mag en kan worden.

Groot dat hier op aarde
een Oase mag zijn.
Ik ben nu een half jaar verder en met ‘s
Heeren hulp mag ik de handreikingen
vanuit de Oase dagelijks toepassen en
mag het stapje voor stapje beter gaan.
Groot dat hier op aarde een Oase mag
zijn.
Eimert Smits, oudgast

Voordat met de bouw kon worden gestart,
is een aantal belangrijke bestuursbesluiten genomen, zoals over de aankoop van
de locatie en over de ver- en nieuwbouwbegroting. Het eigendom is inmiddels
overgedragen aan stichting

de Oase. We zijn nu geen huurder meer,
maar eigenaar. Een nieuwe verantwoordelijkheid.
Als eerste in het bouwproces is gestart
met de aanleg van een tweede in- en uitrit en een tweede parkeerplaats voor toekomstige langparkeerders. De bomen zijn
gekapt en de vijver is gedempt. De mooie
tuin is tijdelijk veranderd in een bouwlocatie met rijplaten. In plaats van gasten
lopen er nu werklui rond. Maar daar zijn
we blij mee, want we hebben uitgekeken
naar het moment dat werd gestart met de
bouw.
Hieraan ging een intensieve periode vooraf van allerlei overleggen over allerlei zaken, maar ook over de voorbereiding van
de verhuizing naar De Mantelienge. Dit
alles ligt nu achter ons en wij zijn allen
die zich op een of andere manier zich
hierbij hebben ingezet zeer erkentelijk.

re ervaring hoe betrokken allen
zijn bij het wel en wee van de Oase, maar
ook hoe velen bereid zijn om een helpende hand te bieden dan wel de handen uit
de mouwen te steken. Al met al is er al
veel gedaan, maar er staat nog het nodige te gebeuren. Echter ‘Zo de HEERE het
huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan’ (Psalm 127).
Daarom zijn we op 25
november op deze
manier de (ver)bouwwerkzaamheden met
elkaar gestart.
Wim Weijers
voorzitter

Het is voor ‘een overkanter’ een bijzonde-

SELA

Strijd
‘Heeft niet de mens een strijd op
aarde?’
Bovenstaande woorden zijn genomen uit
het Bijbelboek Job. We lezen het in Job 7
vers 1: ‘Heeft niet de mens een strijd op
de aarde? En zijn zijn dagen niet als de
dagen des dagloners?’
Eén van de pijlers van ons aanbod is bezinning. Wellicht goed om hier eens over
te bezinnen. Het gaat naar het laatste
deel van het jaar 2017. Allerlei gedachten kan dit oproepen. Weemoed, inleven
van verlies, beleven van kromming op het
levenspad…, maar ook de sparende hand
des Heeren!
De kanttekening zegt bij genoemde tekst:

‘denk aan strijd die óf werelds, óf kerkelijk, óf geestelijk is’. Moe van zoveel zaken
komt soms de Oase in beeld.
Als dit nu eens mag dienen om die geestelijke strijd te leren kennen, maar ook
zicht op de overwinning. Overwinning in
de Koning van Advent en van Kerst. Zijn
komst in het vlees spreekt van strijd. Zijn
komen naar deze aarde spreekt van vernedering.

Vrienden, bij alle wederwaardigheden
wens ik u en mezelf die strijd toe, maar
ook het gezicht op de grote Overwinnaar.
Christus wordt genoemd: de Overwinnaar
in de strijd en Hij geeft Zijn volk de zegen.

Ds A.J. de Waard.

Christus’ komen in een kribbe ging
door de onmogelijkheden heen. Echter,
Christus’ komen was naar het Goddelijk
welbehagen; eeuwig wonder voor mensen, die de dood hebben verdiend. Het
leven geschonken door de komst van de
Levensvorst in het vlees.
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BETROKKEN

Betrokken

Support

Het woord, dat als titel boven
deze tekst staat, heeft een aantal
betekenissen.

ten voor onze gasten en voor het gastenhuis. Zij doen dat met grote toewijding en betrokkenheid.

Zo kan de lucht bewolkt of betrokken
zijn. Ook kan iemand somber of betrokken kijken. Dat is niet de strekking van de titel. Het gaat erom dat
velen bij de Oase betrokken zijn. Als
bestuur zijn we daar niet alleen blij
mee, maar vaak ook verwonderd, dat
zovelen zich verbonden en betrokken
voelen met de Oase.

We denken verder aan:

Als bestuur zijn we
daar niet alleen blij
mee, maar vaak
ook verwonderd,
dat zovelen zich
verbonden en
betrokken voelen met
de Oase.

• de leden van het Kernteam, waarbij
we hetzelfde zien;
• de plaatselijke kerken in de nabije
omgeving, die op een inlevende of
betrokken wijze de weeksluitingen
verzorgen;
• de plaatselijke kerken uit heel ons
land, die met giften en leningen hun
betrokkenheid tonen en daarmee
het voortbestaan en de uitbreiding
van de Oase mede mogelijk maken;
• het toenemend aantal personen
en bedrijven/organisaties uit onze
achterban, dat ook met giften en
leningen laat zien zich betrokken
te voelen op de wijze waarop in de
Oase de gasten worden ontvangen;
• de vele acties die gehouden worden
ten bate van de Oase.

Met elkaar vormen
deze betrokkenen de
‘Vrienden van
de Oase’.

We denken aan de vele vrijwilligers,
die zich dagelijks in Ouddorp inzet-

Met elkaar vormen deze betrokkenen
de ‘Vrienden van de Oase’. Laten we in het besef dat we in alles afhankelijk
zijn van Gods zegen - ook anderen bij
dit noodzakelijke, maar ook dankbare
werk betrekken.
Teun van Oostenbrugge, secretaris

Website
Recent is de website van de Oase in een
nieuw jasje gestoken. De gebruiksvriendelijkheid is verbeterd. Kijk mee op www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl.
Hier plaatsen we ook regelmatig nieuws
over de verbouwing van de Oase aan de
Hazersweg.

Gezocht
Voor onze PR activiteiten zijn we op zoek
naar voorlichter(s). Bedoeling is dat zij het
land in gaan om de Oase te promoten. We
zoeken kandidaten met een groot hart voor
de Oase.
Belangrijk is dat je ervaring hebt met de
thematiek van onze gasten en kwaliteiten bezit die horen bij deze functie. Je
kunt rekenen op een betrokken coach
en – uiteraard – een vrijwilligersvergoeding. Neem voor informatie contact op via
coordinator@diaconaalgastenhuisdeoase.nl.

Agenda
Noteer alvast de datum van de Oase Fair in
de agenda. Deze staat gepland op 14 april
2018 in Ouddorp.
Volg de Oase agenda op de website voor
zang en muziekavonden. We zijn blij met
de verschillende initiatieven in het land voor
de Oase.
Als u de Oase een eindejaarsgift wilt
schenken, kunt u deze overmaken naar
St. de Oase, NL15 INGB 0007290852

COLOFON
Het diaconaal gastenhuis de Oase is
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