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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.

‘En den enen gaf
hij vijf talenten en
den anderen twee
en den derden een,
een iegelijk naar zijn
vermogen…’ Matt 25:15
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Talent
Zonder onze vrijwilligers kan de
Oase niet bestaan. Zij zijn goud
waard. Ruim vijftig vrijwilligers
staan steeds weer voor ons klaar.
Voor onze gasten, beter gezegd.
Vrijwilligers hebben veel op met onze gasten. Ze willen, ieder met zijn of haar talenten, iets betekenen voor de ander in nood.
De één als klusvrijwilliger, de ander kookt,
is gastvrouw of doet huishoudelijk werk.
Daarnaast is er een hele kring mensen
die zich vrijwillig inzet om het werk van
de Oase te faciliteren, zoals bestuurders,
redactieleden en de ambtsdragers die
de weeksluiting verzorgen. In deze Oase
Nieuws maakt u kennis met het vrijwilligerswerk in de Oase.
Bij de start van de Oase maakte ik me zorgen omdat het vrijwilligersteam niet op

Aart van Wolfswinkel

FOCUS

Waardevol vrijwilligerswerk
In deze Oase Nieuws aandacht voor
de functie van vrijwilligerscoördinator. En natuurlijk voor de vrijwilligers zelf. Bij diaconaal gastenhuis
de Oase is Lieneke Grootenboer inmiddels ruim vier jaar als vrijwilligerscoördinator werkzaam. In dit
interview vertelt ze over haar mooie
werk én dat van de vrijwilligers, die
ze onder haar hoede heeft.
Als vrijwilligerscoördinator heeft Lieneke
vier kerntaken, legt ze uit: werving, coördinatie, coaching en organisatie. Als het gaat om
werving betekent dit dat ze zicht houd op het
vrijwilligersbestand en dat ze meedenkt in practiviteiten voor het werven van vrijwilligers.
Daarnaast neemt ze deel aan kennismakingsgesprekken met aspirant-vrijwilligers, en bij
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sterkte was. Ik suggereerde om de startdatum een paar weken uit te stellen. Na
rijp beraad besloten we dit niet te doen.
De week voor de start boden nóg twee
vrijwilligers hun diensten aan. Dat raakte
me. Hierin zag ik iets van de goede hand
van God. Uit Zijn hand ontvangen we ook
de gaven en talenten die we hebben. Niet
om voor ons zelf te houden, maar om mee
aan de slag te gaan. Om te benutten. Dat
kan ook bij de Oase. Wellicht bent ook u
in de mogelijkheid. Check de vacatures op
onze website. Aanbevolen!
Tenslotte breng ik graag de Oase Fair in
herinnering. Wederom een geslaagde
dag. Bijzonder om te ervaren welke plek
de Oase heeft binnen onze achterban. We
zijn u dankbaar voor uw steun!

positieve bevindingen is ze
verantwoordelijk voor hun
inwerkprocedure.
Als vrijwilligerscoördinator heeft Lieneke zicht
op de mogelijkheden en
de inzetbaarheid van alle
vrijwilligers en is ze verantwoordelijk voor het
maken van hun werkroosters. Ook de ziekmeldingen verwerkt
ze en ze zorgt dat openvallende diensten weer
worden ingevuld. Verder faciliteert ze de dagelijkse gang van zaken binnen de Oase. Allerlei
praktische regelzaken bijvoorbeeld, zoals de
menulijst opstellen, boodschappen bestellen,
klusjes doorzetten naar de betreffende vrijwilligers, maar ook de kas bijhouden en declaraties van vrijwilligers beoordelen.
>

www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl
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Poetsen
Wie gaat er nu poetsen
in de Oase? Waarom
doe je dit werk? Je
gaat toch niet bij een
ander poetsen? En dan nog wel in
de Oase? Zomaar een paar vragen.
Tegelijkertijd stel ik een wedervraag:
‘Waarom niet?’.
Het is fijn om andere mensen een
helpende hand te bieden, om een stukje
zorg voor ze te dragen op hun vaak
moeitevolle levensweg. Een weg die vol
zorg en verdriet en ook zo donker kan
zijn voor de toekomst. Om juist in zo’n
periode de ander te helpen door te zorgen
dat alles in de Oase schoon voor hen is.
Lichtpuntjes op hun levensweg.
Kan dat door te poetsen? Zeker wel! Weet
je wat het voor gasten betekent om in
een schoon huis te verblijven. Even niet
zelf te hoeven zorgen voor huishoudelijke
taken, even geen last van de plicht om
het elke dag thuis in orde te hebben. Een
opgeruimd huis, een schone vloer, het
heerlijke cleane sanitair... En wat denk
je van schone ramen, zodat ze ruim en
helder uitzicht hebben naar buiten en het
uitzicht niet belemmerd wordt….
Ik krijg er ook veel voor terug. Wat een
dankbaarheid krijg je van de gasten.
Een glimlach of een paar woorden van
dank, die ze je bij het weggaan van de
poetsbeurt mee geven. Of zomaar een
gesprekje tijdens het soppen van een
douche, kamer of keuken. Spontaan en
hartelijk. Er heerst rust in en om de Oase.
Heerlijk, zo’n fijn moment in de drukte
van alle dag. Om zelf ook even uit de
dagelijkse beslommeringen te zijn en iets
voor de medemens, je naaste, te mogen
betekenen!
Kortom het is heerlijk werken/poetsen in
de Oase. Dankbaar en mooi werk. Zeker
als alles weer glimt en gasten je een
dankbare glimlach meegeven.
Bedankt en tot volgende week…
Elly Kasteleijn,
vrijwilliger
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Daarnaast coacht ze de vrijwilligers in
hun werkzaamheden, houdt ze evaluatiegesprekken met ze en functioneert ze als klankbord voor hen.
En op organisatorisch gebied maakt
Lieneke deel uit van het kernteam,
helpt ze met het organiseren van vrijwilligersbijeenkomsten én houdt ze
het draaiboek bij voor de dagelijkse gang van
zaken.
Dat is veel omvattend! Wat spreekt jou aan in
deze functie?
“De veelzijdigheid van het werk en de contacten met alle verschillende vrijwilligers en gasten zijn erg leuk en boeiend. Het is mooi als
je zicht krijgt op de verschillende talenten die
elke vrijwilliger heeft, zodat je ieder op de juiste plaats kunt inzetten. Ik vind het belangrijk
dat iedere vrijwilliger gezien en gewaardeerd
wordt. Ze zijn allemaal even nodig en even belangrijk voor het reilen en zeilen van de Oase.”
Hoe is jouw positie binnen het kernteam van de
Oase?
“Binnen het kernteam vertegenwoordig ik de
vrijwilligers. In beleidszaken bezie ik de dingen dan ook vanuit hún positie. Verder gebruik
ik hun inbreng en de informatie die ik via hen
ontvang, bijvoorbeeld door gesprekken en rapportage, tijdens de gastenbespreking in het
kernteamoverleg.”
Wat maakt het voor jou bijzonder om bij de Oase
te werken?
“Het is heel mooi om te merken dat binnen
de Oase kerkmuren wegvallen, dat we zoeken naar wat verbindt en dat Gods Woord daarbij centraal mag staan. Dit geldt voor zowel de
gasten, de vrijwilligers, het bestuur als voor
het kernteam. Daarnaast is het bijzonder om
met elkaar, ieder op zijn eigen plaats, bij te mogen dragen aan een fijn verblijf van onze gasten. Want echt, er is zoveel nood, er zijn zulke
schrijnende situaties, er is zoveel verdriet…”
Voor de Oase zijn vrijwilligers ontzettend belangrijk. Kun je daar meer over zeggen?
“Het diaconale karakter van de Oase, zoals het
nu is georganiseerd, zorgt ervoor dat we sterk
leunen op de inzet van vrijwilligers. Hun inbreng is daarom belangrijk, zodat het beleid
breed gedragen wordt door alle betrokkenen.”
“We hebben verschillende soorten vrijwilligers.
De keukenvrijwilliger is verantwoordelijk voor
het bereiden van de warme maaltijd. Zeker als
er gasten met een dieet zijn, kan het een behoorlijke uitdaging zijn om alles tegelijk klaar
en gaar te hebben. Maar het is ook een heel

dankbare taak. Gasten genieten van de zorg die
besteed wordt aan de maaltijd, ze proeven de
liefde waarmee het bereid is.”
“Op maandag- en donderdagmorgen komen
de huishoudelijke vrijwilligers. Zij houden de
gebouwen schoon. Rust, reinheid en regelmaat
staan bij de Oase hoog in het vaandel. Het geeft
ook rust bij de gasten. Want een verblijf in een
schoon en opgeruimd huis gééft rust.”
“Zoals in elk huis zijn er ook bij de Oase allerlei
klusjes te doen. Onze klusvrijwilligers knappen
die op en zorgen ervoor dat er geen achterstallig onderhoud ontstaat.”
“De tuinvrijwilligers zijn verantwoordelijk voor
het bijhouden van de grote tuin om de Oase. De
tuin biedt veel rust en ruimte aan de gasten en
hiervan wordt veel gebruik gemaakt. Ook hebben we vrijwilligers die onze gasten één keer
in de week een creatieve workshop aanbieden.”
“De grootste vrijwilligersgroep is die van gastvrouwen en enkele gastheren. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor onze gasten, zijn
verantwoordelijk voor het vasthouden van de
dagstructuur, geven leiding aan de groepsmomenten en hebben een signalerende- en rapporterende functie. Gastvrouw of gastheer zijn
is overigens geen standaard vrijwilligersbaantje en vraagt een goede inwerkperiode!”
Kan iedereen vrijwilliger worden bij de Oase of
moet je daarvoor aan bepaalde vereisten voldoen?
“Iedereen kan in principe vrijwilliger worden.
Feeling met en interesse in de doelgroep is natuurlijk wel belangrijk. Het kennismakingsgesprek met een aspirant-vrijwilliger is bedoeld
om te bezien voor welke vrijwilligerstaak iemand geschikt is. Ook de inwerkperiode wordt
hiervoor benut.
Vrijwilligerswerk staat behoorlijk onder druk
doordat veel mensen een betaalde baan hebben en doordat iedereen steeds langer moet
blijven werken. Juist daarom is het ook bijzonder om te zien dat er toch nog zoveel mensen
zijn die zich belangeloos inzetten voor de Oase
en hier tijd voor vrijmaken!”
Wat ondervind jij van de vrijwilligers, hoe zíj het
vinden om bij de Oase vrijwilliger te zijn?
“Op de evaluatieformulieren van onze gasten
wordt vaak de inzet en liefde van alle vrijwilligers
genoemd. Het is de kracht van de Oase. Iets kunnen betekenen voor de medemens in nood. En
de waardering die ze van de gasten ondervinden,
geeft onze vrijwilligers veel voldoening en alle reden om hun mooie werk te blijven doen!”
Door Hans Villerius

BESTUUR

Nieuwe secretaris
Bijna een half jaar mag ik mezelf
inmiddels bestuurssecretaris van
de Oase noemen, maar ik draai al
langer mee met de bestuursvergaderingen.

nieuwjaarsbijeenkomst met de vrijwilligers, de Oase Fair.... Erg fijn om zo de
verschillende aspecten van de Oase te
ontdekken en de betrokkenen te leren
kennen.

In juni 2018 ben ik benoemd als
gastlid van het bestuur. Dat was
fijn, want dit gaf me de gelegenheid om langzaamaan steeds meer
te leren en om mee te denken over
de Oase.

Het is goed om te zien dat we vanuit
onze eigen identiteit samen, als kernteamleden en vrijwilligers (waaronder
ook het bestuur), onze plaats mogen
hebben in het ondersteunen van onze
naaste met psychosociale klachten.
Positief dat we verbinding weten te leggen met onze achterban.

In deze periode, en ook in het afgelopen half jaar, heb ik mooie dingen meegemaakt. Ik was aanwezig bij
de bestuursvergaderingen, een kernteamvergadering, de overdracht van de
nieuw- en verbouw, de opening van de
nieuwe Oase, de eindejaarsbijeenkomst
met het bestuur en het kernteam, de

Zo wij sterk zijn, daarvan hebt Gij alleen
de eer;
Vermogen wij ook iets, zulks alles komt,
o Heer!
Van Uw goedheid, die onz’ bescherming is
bevonden;
Is ‘t dat wij benauwd zijn nu of t’ eniger
stonde,
Gij, o heilige God Israëls hoog verheven,
Zijt onz’ Koning, tot Wien wij ons gans’lijk
begeven.
Sander Goudzwaard
Bestuurssecretaris

Belangrijker nog is dat we horen dat het
werk van alle betrokkenen bij de Oase,
gezegend wordt, ook in geestelijk opzicht. Laten we beseffen, en instemmen
met Psalm 89:8 (Datheen):

SELA

Dienen
Het is een verwaardiging om als ambtsdrager te mogen dienen, en zeker om te
mogen dienen in de Oase. Om op donderdagavond vanuit Aagtekerke naar
Ouddorp te gaan voor de weeksluiting. Om samen te luisteren naar wat de
HEERE ons wil leren.

strument aan om de last beter te kunnen
dragen. In gedachten zie je zo’n boerin in
vroeger tijden met twee emmers melk lopen, aan een… juk. Een instrument om
de last makkelijker te dragen en de handen vrij te houden om beter in evenwicht
te blijven.

Vanavond zegt Hij: “Komt herwaarts tot
Mij, allen die vermoeit en belast zijt, en Ik
zal u rust geven”. Terug naar Hem, vermoeiden en belasten.
Ja, zulken ontmoet je in de Oase. Maar
dan wijst de Mond der Waarheid een wonderlijk middel aan. “Neemt Mijn juk op u”.

Dié instrumenten ontvangen de gasten
in de Oase. Het grootste is als Hij Zijn
Woord, dat er menigmaal mag opengaan,
wil gebruiken voor de last van de zielennood. Jezus zegt: “En leert van Mij dat Ik
zachtmoedig ben, en nederig van hart; en
gij zult rust vinden voor uw zielen. Want
Mijn juk is zacht en Mijn last is licht”.

Hij legt geen last op, maar wijst een in-

Hij meet de schouders en schenkt een

passend juk. Het is zacht en de last wordt
dan (ver)licht. En dat omdat Hij, Die nooit
zonde heeft gekend of gedaan, gebukt
ging onder de zware last van de toorn
Gods over de zonde. Gebukt onder het
zware kruis, naar Golgotha. Jezus zegt:
“Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen; en Mijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen”
Leo Joosse
Raad van Advies
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In functie

Support

Dinsdagochtend,
onderweg
naar de Oase. Rijdend over de
Oosterscheldekering zie ik het
woelige water van de Noordzee.
Grijze wolkenluchten erboven.

Vrijwilligers gevraagd

En ik bedenk: voelen onze gasten
zich ook niet vaak zo in hun hoofd
en hart, als ze naar de Oase
komen?

Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers!
Voor de zomerperiode is de planning nog
niet rond. Bent u of kent u iemand die zich
wil inzetten voor onze gasten? Welkom als
gastvrouw, weekend-, keuken-, huishoudelijk of tuin- vrijwilliger.

Sinds de uitbreiding van de Oase
in oktober 2018 ben ik in dienst als
secretaresse.

Wat me aanspreekt is de wendbaarheid
van de organisatie: de lijnen zijn kort,
we streven naar zo weinig mogelijk
bureaucratie en er kan maatwerk
geleverd worden aan de gast.

Deze nieuwe functie is bedoeld om
een deel van de uitvoerende taken
die door het bestuur (vrijwilligers!)
werden gedaan, te borgen op de
werkvloer.

Inmiddels heb ik een groot deel van de
vrijwilligers ontmoet en aan het werk
gezien. Ik heb bewondering voor hun
inzet en warme betrokkenheid met de
gasten.

Ook denken we als kernteam na hoe
we onderling taken verdelen. Dit alles
met als doel de gast een goed verblijf
te bieden. Ik geniet van deze veelzijdige
functie en de heel diverse contacten
binnen deze kleinschalige organisatie.
Met gasten, collega’s, vrijwilligers,
bestuur, zakelijke relaties.

Dinsdag, eind van de dag. Terugrijdend
van Ouddorp naar Walcheren, zie
ik opnieuw de zee. De wind is gaan
liggen, de laatste stralen van de
ondergaande zon schijnen over het
spiegelgladde water. Ik denk aan de
woorden van Augustinus: ‘Onrustig is
ons hart, totdat het rust vindt in U’.
Dan is de wens en bede dat gasten
hun levensweg na een verblijf in de
Oase mogen vervolgen met díe rust in
hun hart en hoofd.
Jolanda Francke,
secretaresse

Oase Fair
16 april was de 5e Oase Fair. We kijken terug op een geslaagde dag, met een geweldige opbrengst van €12.000. Om stil van te
worden… Een hartelijk dank aan alle betrokkenen!
Een (foto)verslag van de OaseFair vindt u op
onze website.

Aanbevolen
Op de website staat de agenda van activiteiten die georganiseerd worden voor de Oase.
Mist u een activiteit laat het ons weten, dan
plaatsen we deze.
Graag attenderen we u op de fietstocht
over de kop van het eiland op DV 27 augustus. Welkom!
Zie www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl.

COLOFON
Het diaconaal gastenhuis de Oase is
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