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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.

Zo de HEERE het huis
niet bouwt, tevergeefs
arbeiden deszelfs
bouwlieden daaraan

(Op)bouwen
Ooit wel eens de bouw van een huis
van dichtbij meegemaakt? Dan zul je
vast herkennen dat het tempo van
de bouw in beleving nogal eens verschilt.
Het breken gaat in rap tempo. Het bouwen
in een gestaag tempo: eerst het fundament en dan steen voor steen, rij voor rij,
verdieping na de verdieping. Maar staat
het huis en denk je bijna te kunnen verhuizen, dan gaat er nog geruime tijd overheen voordat de afbouw gereed is en de
verhuizers eindelijk aan de slag kunnen.
De nieuwbouw van de Oase vordert gestaag. Daarover kunt u lezen in deze Oase
Nieuws. Ook onze gasten ervaren in de
Oase iets van het proces van nieuwbouw.
En dan bedoelen we niet van de letterlijke nieuwbouw, maar van het proces
van afbraak en opbouw in hun leven. Het
afbrokkelen van het oude leven, de sloop
waardoor de Oase in beeld komt en dan
het steentje voor steentje opbouwen van

nieuwe vaardigheden en kennis, waarna
de afbouw nog geruime tijd kan duren. In
deze Oase Nieuws kunt u lezen over bouwen aan de (bekendheid van de) Oase.
Maar wat is een huis zonder goed fundament? We leven in de tijd na Pasen als u
deze Oase Nieuws onder ogen krijgt. De
tijd waarin we herdenken dat Gods Zoon
op aarde gekomen is om zondaren zalig
te maken. Hij, dat vaste Fundament, van
Wie geschreven staat dat Hij de tempel
afbreekt en in drie dagen opbouwt. Hij van
wie een oud vers zingt:
De kerk van alle tijden, kent slechts één
vaste grond
‘t is Christus die door lijden zijn volk aan
Zich verbond
Dat te ervaren in afbraak én opbouw wensen we u als betrokkenen van de Oase van
harte toe.
Suzanne den Breejen

FOCUS

Werk-in-uitvoering
Eind november verhuisde de Oase
naar de Klarebeekweg. Het pand
aan de Hazersweg bleef leeg achter.
Dankzij de enthousiaste inzet van
een korps vrijwilligers was de klus
met een paar uur klaar. Het maakt
zichtbaar dat de Oase bij velen een
plek in het hart heeft gekregen. Dat
merk je op allerlei vlak.
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De uitbreiding van acht naar twaalf gasten is geen sinecure. De hele Oase moet
op de schop. Na een lang voorbereidingstraject kregen we groen licht van de ker-
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ken. Voor ons een belangrijke voorwaarde
alvorens te kunnen starten. De Oase –
een gastenhuis met een reformatorische identiteit – wil immers dienstbaar
zijn aan de naaste dichtbij, binnen onze
kerken. Met deze stap verwachten we te
kunnen voorzien in de behoefte die er is in
de achterban. De toekomst zal uitwijzen
of er behoefte is aan een tweede Oase in
het oosten van het land. Vooreerst richten
we ons op de verbouw aan de Hazersweg.
Praktijkman
Wekelijks rij ik langs de Hazersweg. Vaak >

www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl
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Keuzes maken
Eind vorig jaar ben ik gevraagd
om in de inrichtingscommissie te
komen. Aangezien ik werkzaam
ben bij een architectenbureau
leek mij dat erg leuk. In het begin
was het wel even wennen: wat is
de Oase nu precies en wat doen
ze daar nu eigenlijk?
De bouwcommissie had er al een lange
tijd van voorbereiding opzitten en er
waren al heel veel keuzes gemaakt
voordat ik aanhaakte. De bouwvergunning
was net ontvangen en de bouw kon
starten! Op dat moment moest er voor de
bouwbegeleiding een vervanger worden
gevonden, na kort overleg heb ik deze
taak op me genomen. De keuze voor de
uitvoerende partijen werd gemaakt en
de contracten werden ondertekend. Snel
daarna werd gestart met de uitvoering.
Intussen heb ik een aantal besprekingen
met de inrichtingscommissie gehad.
Deze commissie bestaat uit een aantal
enthousiaste dames die precies weten
wat ze willen.
Maar van acht gasten naar twaalf is
een grote wijziging en wat betekent dat
dan precies en welke keuzes moeten
dan nog worden gemaakt? Hoe groot
moet de keuken nu worden? Wat is een
slimme indeling? Hoe zorgen we voor
een gezellige woonkamer met ruimte
voor rust en kleinschaligheid? Welke
tegels kiezen we in de badkamer? Welke
vloerafwerking in de woonkamer? Welke
kleur geven we de wanden? En ga zo maar
door.
Het is mooi om te zien hoe gedreven de
vrijwilligers allemaal zijn, het lijkt soms
wel één grote familie. Een familie die
maar één doel heeft: een mooie nieuwe
Oase realiseren!
Jaap Orgers

> stop ik even en maak ik een rondje over
de bouwplaats. Bijzonder om te zien hoe
het werk vordert. Met grote blokken zijn
de muren zichtbaar geworden. Pas nu ervaar je hoe groot de extra vleugel wordt.
Vandaag tref ik meneer Lienes Klepper
(midden op de foto). Ik stel hem enkele
vragen. Hij is bestuurslid van het eerste
uur en woont op een steenworp afstand
van de Oase. In het verleden werkte hij
in de bouw; nu heeft hij een plantenkwekerij. Als geboren Ouddorper kent hij het
Ouddorpse van binnenuit. Hij is de praktijkman van het bestuur en vervult een
belangrijke rol bij de bouw. Samen met
voorzitter Weijers maakt hij deel uit van
de bouwcommissie, die verder bestaat
uit bouwbegeleider Jaap Orgers, aanne-

Pas nu ervaar je hoe
groot de extra vleugel
wordt.

BESTUUR

Besturen

den vanaf het begin vrijwilligerswerk bij
de Oase. Hij als bestuurslid, zij als gastrouw. ‘We kunnen het nog doen. Het is
een Bijbelse opdracht uit het Evangelie
om onze naaste te helpen. Onze gasten hebben het moeilijk. Als zij daarover
met ons spreken, dan mogen we doorverwijzen naar Hem, die zegt in het Woord:
Komt herwaarts tot Mij, en Ik zal u rust
geven. Hij is de grote rustaanbrenger,
door al onze zorgen heen!‘

IJkpunten
Rust, structuur, ontspanning en bezinmer Hans van der Klooster en de coördi- ning zijn de vier pijlers van de Oase. We
nator. Deze commissie heeft de regie en gebruiken ze ook als referentie, als ijkkoppelt terug aan het bestuur. De com- punten tijdens het bouwproces. De inmissie komt regelmatig bij elkaar. Veelal richtingscommissie buigt zich over de
op maandag, aan het eind van de middag. inrichting en aankleding van het pand.
We vergaderen niet op de bouwplaats zelf. Sfeer speelt daarbij een cruciale rol. Die
Lienes is daar wel dagelijks te vinden. Hij moet vooral open, hartelijk en persoonhoudt de voortgang in de gaten. ‘Het is lijk zijn, maar met een professionele
niet voor jezelf. Ik draag hier een ande- touche. Bewust creëren we in het tuinre verantwoordelijkheid dan op mijn be- plan meerdere zitjes. Een stiltekamer in
drijf’, aldus Lienes. Op de vraag hoe het het pand moet gasten helpen werkelijk te
er voorstaat met de bouw, merkt hij te- leren genieten van stilte. Bezinning is gerecht op: ‘Gunstig, we mogen wel zeggen: baat bij stilte. Stilte maakt immers veel
Eben-Haëzer. Tot hiertoe heeft de HEERE duidelijk. Bezinning is noodzakelijk om
ons geholpen!’ Het
te kunnen profiteren
Overigens in het besef
is een intensief travan een verblijf in de
dat alleen de zegen
Oase. Als team gaan
ject dat heel wat uren
werk kost. Maar het is
van de Heere rijk maakt we voor onze gasook dankbaar werk.
ten. Zij verdienen een
(Spreuken 10 vers 22).
‘Het is bijzonder om te
adempauze. Van harmerken dat als je iemand benadert voor te hopen we dat het verblijf in de Oase tot
hulp bij de bouw en je mag uitleggen wat zegen is. Dat er werkelijk een wissel omde Oase doet, het hart breekt bij die per- gaat. Dat onze gasten weer het leven aansoon en hij een vriend van de Oase wordt.’ kunnen. Om dat te bewerkstelligen moet
Meneer en mevrouw Klepper doen beier een stevige organisatie staan. De
commissie Interne organisatie beraadt
zich op het nieuwe organisatiemodel,
zodat de Oase met vertrouwen de toekomst tegemoet kan. Overigens in het
besef dat alleen de zegen van de Heere
rijk maakt (Spreuken 10 vers 22).

Besturen is niet alleen besluiten
nemen, maar ook plannen voorbereiden. Plannen die nodig zijn om de
Oase ook in de toekomst haar diaconale taak te kunnen blijven doen uitvoeren. Achter de schermen wordt
hiervoor veel werk verzet.
Bestuurlijk en uitvoerend is een aantal bestuurscommissies actief, waaronder de commissie interne organisatie.
Deze commissie richt zich op de organi-

satorische vormgeving van de Oase met
12 gastenplaatsen (Oase 2.0). We moeten
immers goed toegerust zijn om straks
alle gasten te kunnen ontvangen.
Prioriteit ligt nu bij het op orde krijgen van de professionele spil. Daarna,
waarschijnlijk in mei, richten we ons op
de inrichting van het vrijwilligerswerk.
Hiervoor is al het nodige voorwerk verricht. Daarop hopen we voort te borduren, gebruik makend van input vanuit het
kernteam.
Naast het denken over
de nieuwe interne organisatie wordt ook het
huidige
bestuursmodel geëvalueerd en waar
nodig aangepast. Het
bestuursmodel moet namelijk naadloos aansluiten op de interne
organisatie.

De planvorming van de herinrichting van
het terrein en de tuin is in ontwikkeling.
Hierbij wordt een uitbreiding van het buitenverblijf Eb & Vloed meegenomen. Op
de website staat een blog over de uitbreiding. Met veel fotomateriaal. Aanbevolen!
Over de precieze datum van de heropening volgt een apart nieuwsbericht. In
deze periode wordt ook het jaarverslag
met de jaarcijfers 2017 opgesteld, dat samen met deze nieuwsbrief wordt verzonden. Met dankbaarheid jegens de Heere
mag worden teruggezien op het positieve
jaarresultaat 2017.
Wim Weijers,
voorzitter

SELA

Vertrouwen
‘t Is om jaloers op te worden wat we lezen in Nehemia 2 vers 20: ‘God van den
hemel, Die zal het ons doen gelukken,
en wij, Zijn knechten, zullen ons opmaken en bouwen’.
Het is de schenker Nehemia die aan het
hof van de Perzische koning Arthahsasta
dienen mocht. Gehoord hebbend van
de ellendige toestand in zijn vaderland
gaat hij hieronder gebukt. De muur van
Jeruzalem ligt nog altijd in puin en dat
smart hem. Indrukwekkend is zijn verzoek en niet zonder gevaar!
Het gaat hem echter aan het hart want

de Naam des Heeren is er mee gemoeid.
Geen ‘praten’ en ‘bezien’ vanuit de verte,
maar intense smart in beleving. Wat valt
dat mee als het blijkt dat de HEERE het
hart van deze vorst heeft geneigd en er
toestemming komt voor vertrek (hoofdstuk 2 vers 5). Nehemia wenst te gaan
bouwen maar kan dit niet in eigen kracht.
Nehemia zal weerstand, strijd en tegenslag bij dit werk ontmoeten. Bezwaren
dienen zich aan en vijanden wachten hem
op. Sanballat en Tobia drijven de spot met
hem. Maar dan klinkt het: ‘God van den
hemel, Die zal het ons doen gelukken, en
wij, Zijn knechten, zullen ons opmaken en
bouwen’.

‘Bouwen’ is het thema van deze nieuwsbrief. Aan de Oase wordt gebouwd en verbouwd. Oasevrienden, het geloof en de
sterkte in en door Nehemia’s God moge
de bouw en de arbeiders vergezellen!

Ds. A.J. de Waard,
pastoraal werker

Aart van Wolfswinkel,
coördinator
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BETROKKEN

Voorlichtingswerk
Na de eerste keer liet het me niet
meer los: vanuit eigen ervaring
aandacht vragen voor de Oase.
Niet voor het gebouw, maar voor
de gasten en hun problematiek.
Vragen om meer openheid rondom
psychische nood, om te wijzen op de
mogelijkheid die er in Ouddorp is om
tot rust en inzicht in jezelf te komen.
Om vanuit eigen ervaring iets te mogen vertellen over de drempels, de
hoogtepunten en dieptepunten van

Elke voorlichtingsbijeenkomst geeft
mij energie. Het is als oud-leerkracht
voor mij heerlijk om voor een groep te
staan en ervaringen te delen. Ook het
gesprek, meestal in de pauze of na afloop, met mensen die hun zorg komen
delen: zo mooi! Zorgen van zichzelf of
zorgen om een ander. Dit gesprek of
de folder die mee naar huis gaat, is
wellicht net het duwtje dat nog nodig is om de telefoon te pakken. Dat is
toch de kern: laten zien dat de naaste geholpen kan worden. Daarnaast
ook: psychische nood bespreekbaar
maken.

Dat is toch de kern:
laten zien dat de
naaste geholpen kan
worden.

een levensreis die door de Oase gaat.
Ondersteund met foto’s, o.a. die ikzelf maakte in de periode dat ik daar
als gast verbleef. Ook komen er regelmatig wat flarden voorbij uit de
Bijbelbesprekingen of natuurexcursies.

Uitbreiden van voorlichting kan resulteren in een toename van aanmeldingen: de extra ruimte wordt momenteel
gerealiseerd. Het feit dat je komt namens een stichting geeft al aan dat
er geld nodig is. Bedelen hoef ik niet.
En toch zijn de opbrengsten steeds
goed. Volgens mij
is het ‘Oase-virus’
besmettelijk.
Theo van Helden,
voorlichter

Support
Website
Blijf op de hoogte van de verbouwing aan
de Hazersweg. Volg het blog over de uitbreiding van de Oase op onze website:
www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl.

Gezocht
Goed voorbeeld doet goed volgen. Wordt
jij onze tweede voorlichter? We zijn op
zoek naar kandidaten die het land ingaan
om de Oase te promoten. Je hoeft geen
ervaringsdeskundige te zijn, maar het is
wel belangrijk dat je kennis hebt rondom
de thematiek van onze gasten. Daarnaast
zijn natuurlijk jouw persoonlijke kwaliteiten
van belang. Je kunt rekenen op een betrokken begeleider en – uiteraard – een vrijwilligersvergoeding. Neem gerust contact
op om vrijblijvend kennis te maken of voor
meer informatie! Dat kan via coordinator@
diaconaalgastenhuisdeoase.nl.

Oase Fair
Hartelijk welkom op de Oase Fair op D.V. 14
april 2018, van 9.30 tot 16.00 uur. Locatie:
Kwekerij Klepper, Oudelandseweg 27 te
Ouddorp. Genoeg te beleven, voor groot en
klein!

Steun
We zijn dankbaar voor de steun die we afgelopen jaar mochten ontvangen. Het
jaarverslag laat (niet in het minst met de financiële cijfers) zien hoeveel draagvlak de
Oase heeft. Daar zijn we blij mee. Van harte
bevelen we u de Oase aan! Om te gedenken
in uw gebeden. Een gift kunt u overmaken
naar St. de Oase, NL15INGB0007290852.

COLOFON
Het diaconaal gastenhuis de Oase is
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Vormgeving: www.spankrachtontwerpers.nl
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