
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.

‘Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij 
Zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een 
ieder die in Hem gelooft, 
niet verderve, maar het 

eeuwige leven hebbe.’ 
Johannes 3 vers 16
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Vrienden
O P M A A T

>

Wat bijzonder als je vier vrienden 
hebt die voor je zorgen. Het 
overkwam de verlamde man in 
Kapernaüm. Hij kon niet uit de 
voeten, maar zijn vrienden brachten 
hem aan de voeten van Jezus. 
Naastenliefde pur sang!

Ik noem het soms als beeld in het 
gesprek met gasten die vastgelopen zijn, 
geen uitweg meer zien. Wat een wonder 
als er dan vier vrienden zijn. In de kerk, 
in de familie, op je werk, bij de Oase…  
Vrienden die met je mee worstelen, voor 
je bidden, wat betekenen voor je. Laat 
het je gebeuren. Wie weet, ontstaat er 
perspectief. En wees die vriend, zou ik 
willen meegeven. 

Het thema van deze nieuwsbrief is 
liefde; naast geloof en hoop de derde en 
belangrijkste deugd van een christen. 
Liefde is een werkwoord, blijkt uit de 
verschillende bijdragen. Liefde tot de 
kwetsbare naaste drijft Lienes Klepper. 
Als vrijwilliger van het eerste uur heeft hij 
heeft veel betekend voor de gasten van de 
Oase.    

De Oase weet zich omringd door een 
trouwe achterban. We zijn dankbaar voor 
het gebed, de steun en financiële support 
van al die mensen die de gasten van de 
Oase een warm hart toedragen. 

Van harte wensen we u Gezegende 
Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.
 

 Aart van Wolfswinkel
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Liefde als werkwoord
F O C U S

Geloof, hoop en liefde – drie 
karakteristieken van een christen. 
Een trias die verweven is met de 
zorg voor onze gasten in de Oase.

Leven vanuit het geloof dat God regeert, 
met de hoop in het hart dat Hij zich 
ontfermt over ‘gebrokenen van hart,  
die zich tot Hem ter genezing wenden’ 
(Psalm 147). Vanuit liefde dienstbaar.    

‘Doch de meeste van deze is de liefde’, 
zo eindigt het loflied op de liefde in de 
Korinthebrief (hoofdstuk 13). Terecht. 
Geloof en hoop zijn tijdelijk, liefde is 
eeuwig blijvend. Liefde is het cement van 
de samenleving, is gericht op het welzijn 
van de ander en onszelf. Liefde komt het 

best tot haar recht als het voortkomt uit 
de bron van liefde, God zelf. In het paradijs 
was er harmonie tussen God en de 
mens. Liefde was daar vanzelfsprekend. 
Dat zijn we kwijtgeraakt. Hoewel liefde 
veelbezongen is, wordt het sindsdien 
vertrapt, verguisd. Ook in Oase verband 
worden we daarmee geconfronteerd. 
Huwelijksleed, verstoorde gezins-
verhoudingen, spanning in de 
kerkelijke gemeente, huiselijk geweld, 
arbeidsconflicten; signalen van de 
gebroken werkelijkheid waar we in 
leven. Wij zien vooral de brokstukken. 
Gasten die eraan lijden, eraan onderdoor 
gaan. Dat raakt ons. Temeer omdat 
het binnen of aan de rand van de 
christelijke gemeente plaatsvindt.  



‘Liefde kun je 
vermenigvuldigen 
door het te delen’.

Binnen de kerk als helende gemeenschap 
waarin we ‘alle tijd het goede voor elkaar 
en voor allen moeten najagen’ (1 Thess. 
5 vers 15). 

Vermenigvuldigen
Liefde kun je vermenigvuldigen door 
het te delen. Dat is kortweg de vertaling 
van de Engelse spreuk ‘Love is like five 
loaves and two fishes, it doesn’t start to 
multiply until you give it away’. Een mooie 
verwijzing naar de wonderbare spijziging. 
Onze gasten ervaren het, zo blijkt uit de 
gastervaringen op onze website. Zeker 
de inzet van de vrijwilligers wordt zeer 
gewaardeerd. Vrijwilligerswerk als 
dienstbetoon aan de ander, met hoofd, 
hart en hand. Ruim 70 vrijwilligers zijn 
actief in de Oase. Zonder hen kan de 
Oase niet bestaan. Bijzonder om te zien 
met hoeveel toewijding 
en liefde zij om de gasten 
heen staan. 

Maar er is meer. 
Tijdens de begeleiding 
merken we de kracht van de liefde. 
De saamhorigheid in de groep, de 
hartelijkheid waarmee nieuwe gasten 
worden ontvangen; zomaar twee 
voorbeelden. En in de gesprekken proef 
je de worsteling om liefde een plek te 
geven in het omgaan met verstoorde 
verhoudingen. Het verblijf in de Oase 
helpt om afstand te nemen van thuis. 
Daarmee ontstaat een zekere distantie, 
waardoor men in alle rust kan reflecteren 
op de ontstane situatie. Afstand helpt om 
scherper te zien, om het eigen aandeel 
helderder te krijgen, om verlangens en 
verwachtingen te kunnen benoemen. Wij 
stimuleren dit proces. Regelmatig kunnen 
we een eerste aanzet doen tot herstel. 
Ik denk aan Corné en Gerda. Ze waren 
elkaar kwijtgeraakt, leefden parallel van 
elkaar. Het lukte niet om elkaar tot steun 
te zijn, terwijl ze elkaar juist hard nodig 
hadden. Door in de Oase samen met ons 
het gesprek aan te gaan, ontstond er 
een opening uit de impasse. Een eerste 
begin van heling, een herontdekking 
van de liefde die hen verbindt.  

Evenwicht
Veel van onze gasten worstelen met de 
opdracht de naaste lief te hebben als 
jezelf. Wat wil je? Hoe ingewikkeld is 
het om respect en liefde te tonen naar 
een broer die je misbruikt heeft? Of om 
vriendelijk te blijven naar een pestkop op 
je werk? Geen wrok te hebben richting 
een ambtsdrager die jouw verhaal heeft 
gelekt? Een haast onmogelijke opdracht. 
Belangrijk om hier aandacht voor te 
hebben. Een pauze in te lassen, ruimte 
te geven aan ambivalente gevoelens. Ook 
boosheid mag er zijn! Tegelijkertijd hoop 
je dat er ruimte komt voor vergeving en 
verzoening, ook door recht te doen. Dat 
de liefde het wint en de verhouding weer 
werkbaar wordt. Dat ook ten tijde van een 
echtscheiding rekening wordt gehouden 
met het liefdesgebod ter voorkoming van 

een vechtscheiding. 

Jezelf liefhebben 
kan lastig zijn. Teveel 
mensen worstelen 
met minderwaardig-

heidsgevoelens. Regelmatig treffen we 
gasten die prima voor anderen zorgen, 
maar zichzelf voorbij lopen. Onvoldoende 
voeling hebben met hun eigen welzijn. Dan 
gaat het zorgen voor de ander ten koste 
van zichzelf. Dat kan niet de bedoeling 
zijn. Juist het liefdesgebod biedt een 
gezond evenwicht tussen zelfliefde en 
naastenliefde, tussen zelfzorg en zorg 
voor de ander. 

Wat een zegen als je mag ervaren geliefd 
te zijn door God. Zijn liefde is weergaloos, 
onbegrensd. Hij gaf Zijn Zoon voor 
zondige mensenkinderen. Dat besef zet in 
beweging en stimuleert om het voorbeeld 
van de barmhartige Samaritaan te 
volgen. Om eerst en vooral God te dienen 
en vandaaruit de naaste en jezelf. Alleen 
door genade is dat mogelijk! 

Aart van Wolfswinkel

Zoveel liefde
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C O L U M N

Nadat ik verschillende keren in de 
Oase ben geweest,
was het daar voor mij goed toeven, 
zoals u hier leest.
Naast de rust, ontspanning en 
bezinning te mogen ervaren,
is er nog iets wat ik zeker in mijn 
hart zal bewaren:

Het was vooral groot om zoveel 
liefde te hebben gekregen,
want ik ervoer dat telkens opnieuw 
als een grote zegen.
Dat doet een mens immers zeker 
altijd heel goed,
omdat er gewerkt wordt: recht uit 
het hart en niet omdat het moet. 

Met m’n fiets verkende ik overal de 
prachtige natuur,
zo was ik ook veel buiten, vaak wel 
meer dan een uur.
Ouddorp ligt heerlijk dicht bij de zee 
en het meer,
de schepping verwondert toch 
telkens weer. 

Naast liefde en geloof is er steeds de 
hoop van binnen:
om ook hier te mogen beseffen,
dat de Heere zo groot en goed is om 
te beminnen.
Dat wens ik een ieder toe die bij de 
Oase hoort:
om Hem te loven naar Zijn Woord.

Annette



God is liefde

De meeste 
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B E S T U U R

S E L A

Soms kunnen we ons wel eens 
afvragen: is er nog wel liefde, is er nog 
wel naastenliefde? 

In deze tijd van individualisme staat het 
eigen ik vooraan in de rij. Een tijd ook 
vol van liefdeloosheid en onzekerheden. 
Denk maar aan de oorlog in de Oekraïne, 
stijgende energielasten, niet meer 
rond kunnen komen met het inkomen, 
teveel om op te noemen. Vele mensen 
raken door een opeenstapeling van 
problemen in huwelijk, gezin of werk in 
een depressie. Men vraagt zich af hoe 
het verder moet, waar is hulp? Het is 
fijn om te weten dat er een Oase is, een 
plek om op adem te komen. 

Maar nog beter is het om hulp te zoeken 
bij God. Want God geeft op Zijn tijd de 
hulp die nodig is, maar ook liefde.

Liefde, het laatste woord in de 
themadrieluik die we dit jaar in Oase 

Nieuws bespreken. Soms worden 
de woorden ‘God is liefde’ in twijfel 
getrokken of zelfs ontkend. En toch 
staat dat zwart op wit in de Bijbel 
opgeschreven door de apostel 
Johannes. En bij Johannes zelf is er 
geen twijfel mogelijk. Denk nu niet dat 
Johannes zo’n gemakkelijk leven heeft 
gekend. Integendeel, zijn leven wordt 
gekenmerkt door lijden en moeite. Wat 
bedoelt Johannes met ‘God is liefde’? 
Johannes legt uit dat de liefde van 
God jegens ons is geopenbaard door 
het zenden van Zijn eniggeboren Zoon 
naar deze wereld. Dit heilsfeit mogen 
we binnenkort weer met het Kerstfeest 
herdenken.    

Als bestuur komen we medio december 
samen met de Raad van Advies. We 
zullen dan de begroting 2023 vaststellen, 
de voorbereidingen voor een mogelijke 
tweede vestiging in het midden van het 
land verder bespreken. Dankbaar zijn 

wij als bestuur dat we mogen zien dat 
we op het werk van de Oase Gods liefde 
mogen ervaren.

Binnenkort nemen drie bestuursleden 
afscheid in verband met het aflopen van 
hun bestuurstermijn. De heren Anton 
van Hattem,  Lienes Klepper en Sander 
Goudzwaard zijn we zeer erkentelijk 
voor hun inzet voor de Oase. Twee 
nieuwe bestuursleden zijn afgelopen 
periode gestart: mevrouw Karin 
Groenendijk  (Ouddorp) en de heer 
Alexander de Haan (Alblasserdam). We 
wensen hen een goede 
tijd toe bij de Oase. 

Namens het bestuur 
wens ik u gezegende 
Kerstdagen en een 
voorspoedig 2023 toe.
 

Theun Simons
bestuurslid

Dat geloof, hoop en liefde onlosmakelijk 
aan elkaar verbonden zijn, kunnen we 
lezen in 1 Korinthe 13 vers 13. 

Toch is er een verschil tussen aan de ene 
kant geloof en hoop en aan de andere 
kant de liefde. De twee eerstgenoemde 
zaken zullen namelijk ophouden als Gods 
kinderen eenmaal binnen zijn gegaan 
in de hemelse vreugde. Want de zaken 
die men in het geloof ervaren heeft en 
waarop men door genade gehoopt heeft, 
zal men dan mogen genieten en bezitten, 
zoals de kanttekening het bij deze tekst 
aangeeft. Maar de liefde is de meeste. Die 
zal namelijk eeuwig blijven: liefde tot de 
drie-enige God en tot al de hemelingen.  

In de Oase komen we vaak schrijnende 
voorbeelden van gebrokenheid tegen 
als het gaat over onderlinge liefde. 
Een huwelijk waar geen liefde meer 
is. Kinderen die hun ouders geen 
liefde meer bewijzen. Verstoorde 
verhoudingen in families. Wat een 
zegen is het daarentegen als er nog wel 
natuurlijke liefde mag zijn. En dat in 
een tijd waarvan Gods Woord zegt dat 
de liefde van velen zal verkouden. Soms 
moet er letterlijk veel gedaan worden 
om ‘te werken aan een relatie’. En wat 
een zegen om te mogen ervaren dat er 
bereidheid is, bij zowel man als vrouw, 
om hiervoor in therapie te gaan. ‘Op hoop 
van zegen’ is een bekende uitdrukking. 

In dit geval mogen we wel aanvullen: in 
de hoop en met het gebed of de Heere 
deze hulpverlening wil zegenen. 

Liefde tot God betreft een andere 
dimensie. Dat is niet te leren. Wie 
werkelijk liefde tot de Heere krijgt, weet 
dat dit pure genade is. Die liefde wordt 
wel duizend keer verzondigd. Vaak wordt 
de eerste liefde verlaten, maar het 
eeuwige wonder is dat God Zijn eerste 
liefde nooit zal verlaten. 

 
L. Huisman

Pastoraal werker



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.

KvK nummer 55654789
Bankrekening 
NL15 INGB 0007290852

Redactie: 
Jan van Broekhoven, Hans Villerius, Jolanda Frankce,
Aart van Wolfswinkel (coördinator), 
Jan Drooger (bestuur)

Mail: oasenieuws@diaconaalgastenhuisdeoase.nl

Druk: Torendruk, Nijkerk

Vormgeving: www.spankrachtontwerpers.nl

Gegevens de Oase
Hazersweg 81
3253 XE Ouddorp
Tel. nr.: 085-4898886 

info@diaconaalgastenhuisdeoase.nl
www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl

C O L O F O N

P A G I N A  4

Kort
Nieuwe collega
In oktober heeft Leandra Tanis afscheid 
genomen van ons team. In november is 
Carolien Nijsse gestart als gastbegeleider. 

Vacature voorlichter
Graag komen we in contact met iemand 
die als voorlichter aan de slag wil. Het heeft 
meerwaarde als je ervaringsdeskundige 
bent en bekend bent met de Oase. Neem 
contact op met Aart van Wolfswinkel voor 
meer informatie. 

Vacature vrijwilligers
Verder zijn we op zoek naar huishoudelijke 
of keukenvrijwilligers. Als je anderen 
een oase biedt, doe je dankbaar werk. 
Neem gerust contact op met Lieneke 
Grootenboer. 

Voor meer informatie over de vacatures 
zie ook de website.

Besteding giften
Het was al langere tijd een wens en 
in november hebben we deze kunnen 
realiseren: een overkapping aan de 
achterzijde van de Oase. Een heerlijke plek 
voor onze gasten om te ontspannen en 
tevens zonwering voor de eetkamer. Mede 
mogelijk gemaakt door de opbrengsten in 
2022 van de Oase fietstocht, zangavonden, 
collecten op voorlichtingsavonden en een 
verkoopdag t.b.v. de Oase. Heel hartelijk 
dank voor alle bijdragen.

QR Code
Gebruik de QR 
code om online 
te doneren.

Het is 2011 als er vanuit vier 
kerken de wens ontstaat om 
een gastenhuis op te zetten, 
een plek om op adem te komen. 
In Ouddorp, aan zee. Vanuit de 
generale diaconale commissie 
komt de vraag wie zich geroepen 
voelt om zich in te zetten voor de 
naaste. ‘Ik mocht het niet naast me 
neerleggen. Onwetend wat het zou 
inhouden’, blikt Lienes Klepper, 
vrijwilliger en bestuurslid van het 
eerste uur, terug. 

‘Samen met een 
medediaken kreeg 
ik vanuit het bestuur 
de opdracht om een 
geschikt pand te vinden. 
Diverse plaatsen hebben 
we bezocht, het mocht 
Hazersweg 81 worden.’ 
Een intensieve en mooie 
periode volgt. Een team 
vrijwilligers verricht in de 
vrije tijd veel werk, binnen en buiten het 
pand. Het project werd gedragen door 
de gemeenschap. Lienes, inmiddels 
bestuurslid, stuurt de zaterdagploeg 
aan: ‘Psalm 127 werd waar: als de 
HEERE het huis niet bouwt, werken 
we tevergeefs. Elke vier weken in de 
bestuursvergadering baden we hierom.’ 

Het wordt 17 mei 2013, de opening. 
Ds. Joppe, een van de initiatiefnemers, 
onthult de naam: de Oase. 

De gasten kwamen, inmiddels vele 
jaren. Als gastheer is Lienes er voor 
hen, samen met zijn vrouw Bea. ‘Soms 
mochten we het achteraf horen: je was 
me tot steun. Door een enkel woord, of 
door je gebed.’ Een uitbreiding van de 
Oase volgt, opnieuw een periode waarin 
Lienes dagelijks bij de Oase te vinden is. 

‘Als ik keek naar het vele 
werk dacht ik wel eens: 
hoe moet het toch. Maar 
de Heere zorgde, zodat 
de verbouwing afgerond 
was op de dag van de 
heropening.’

Eind 2022 loopt de 
bestuursperiode van 
Lienes af. Hij kijkt 
terug op een goede 
tijd, met veel mooie en 

bemoedigende momenten. ‘De Heere 
vraagt ons: wie is uw naaste? We hebben 
het werk mogen doen vanuit de liefde 
van het hart. Daarom is het dankbaar 
werk. Soli Deo gloria!’

Jolanda Francke

Liefdewerk
B E T R O K K E N

Oase Fair
Twee jaar lang kon door Covid19 de Oase Fair niet doorgaan. We hopen op 
D.V. 1 april 2023 weer een fair te organiseren. Een dag van ontmoeting. Wij zien 
er naar uit. Noteer de datum alvast in uw agenda. Sponsoren en standhouders 
kunnen mailen naar: activiteitencommissie@diaconaalgastenhuisdeoase.nl.


