
Oase Jaarverslag 2019 
 

We begonnen het jaar 2019 met de nieuwjaarsreceptie.  
De opening van het jaar met liederen voor de Here God, Hij zorgt voor de Oase. 
We hebben een mooie nieuwe elektrische piano gekregen, die bij elkaar gespaart was door Div 
wijkkerkeraden van de Hervormde kerk en andere sponsors. 
Een nieuw buitenbord en nieuwe ledverlichting van verschillende een sponsors. 
 
In de Oase is dit jaar 2 x een reanimatiecursus gegeven voor 24 personen de 2 de keer hebben we ook de 
buren hiervoor uitgenodigd, ook hebben we een AED apparaat gekregen van Serious Request. 
We hadden verschillende studenten die stage liepen in de Oase van de maatschappelijke stage 
Iemand liep een dagje mee als oriënterende stage. 
Door het hele jaar heen hadden we ook opende avond met als thema, 
Hoe reageer jij als je het moeilijk hebt?  Hoe ga ik om met vrijheid 
Verschillende seminaries olv Stef Schagen over: Wie is Jezus, de Hebreeën brief, hoe lees je de bijbel. 
Dansochtenden waren er olv  Susanne Noordermeer. 
Er heeft een cursus Freedom in Christ plaatsgevonden olv  ds vd Born  
Er is een prayerstation begonnen elke maand, een vrijdagavond of zaterdagmiddag  op straat bidden met 
mensen  en ook als onderdeel van het prayerstion waren er meerdere gebedswandelingen olv Jan 
Minderhoud. 
Het prayerstation  is een landelijke organisatie waar onze groep in de Oase deel van uitmaakt, ooit 30 jaar 
geleden begonnen in Amsterdam. 
 
Verschillende exposities waren er van oa ds Malipaard 
 
Januari:  de jaarlijkse terug kerende bijbelquiz 22 deelnemers, groep van studenten van de bijbelschool. 
Februari:  een actie op straat met 150 bloemen uitdelen met een tekst erop . 
April:  de paasactie met GEWIS voor de deur. 
Het Ermeloose Passion Challenge was in de nacht van stille zaterdag tot paasochtend in de Oase met 60 of 
70 jongeren tussen de 17 en 25 jaar.  
Mei:  workshop boetseren trekt altijd veel mensen. Ook verschillende schildermiddagen en haak 
en breiochtenden, workshop stenen verven, paasbloemstuk, kerststukjes maken, waren er in de 
Oase. 
Het hele jaar door met uitzondering van de zomermaanden juli en augustus waren er maaltijden 
waar mensen zich voor kunnen inschrijven om mee te doen. 
 
Elke zaterdag als we open waren was er soep eten met een broodje, vaste prik. 
 
Juli en augustus:  stonden we op de braderie met evangelisatie acties  in samenwerking met de 
mensen van prayerstation, ook was GEWIS er 2 avonden met een kraam voor de deur.  
September:  de burendag, buren uitgenodigd en samen gegeten en oude foto PowerPoint gekeken 
over oud Ermelo  waren met 35 personen. 
Ook Diny Zimmer hield een avond over ernst en humor in de trouwzaal. 
Oktober: Loofhuttenfeest, elke avond 10 dagen lang waren er sprekers of andere activiteiten die 
met het loofhuttenfeest te maken hadden. 
December:  we hadden een kerstviering  
Op de kerstmarkt stond GEWIS voor de deur van de Oase met een evangelisatieactie en was er de 
hele dag gebed in de gebedsruimte van de Oase voor deze actie.  
De vrijwilligers  van de Oase bakte oliebollen om wat geld bij elkaar te halen met deze actie. 
Ook op oudejaarsdag werd er oliebollen gebakken voor het eerst met een professionele frituur, de 
hele dag van s’morgens 8 uur tot 17 uur.  
 
De pipowagen werd verkocht. De jaarlijkse kosten voor onderhoud en stalling waren te hoog en 
we konden hem niet voldoende keren inzetten. 


