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Rutgers update
Beste vrienden van OASE,

Na 3 maanden uit de running geweest te zijn door  kinkhoest ben ik (Martijn) 
gelukkig weer gezond en heb ik genoeg energie om het nieuwe seizoen met beide 
handen aan te pakken. We willen jullie hierbij ontzettend bedanken voor het har-
telijke meeleven en bidden! Begin oktober  waren we precies 2 jaar in OASE. Een 
mooi moment om weer even terug te kijken. Wat hebben we al veel mooie mensen 
leren kennen, wat hebben we God al veel aan het werk gezien, wat hebben we al 
een hoop geleerd, en wat een achtbaan is het ook af en toe...  We zijn dankbaar! 

Eline, Anna, Linda & Martijn
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Er zijn de afgelopen maanden weer veel mooie dingen in OASE gebeurd, zoals:

Arabische vieringen
In de vorige Nieuwsupdate vertelden 
we er al over, maar inmiddels hebben 
we al vijf maandelijkse Arabischtalige 
vieringen mogen houden. Waarin we 
samen zingen, bidden, luisteren naar 
een verhaal uit de Bijbel, en samen 
van heerlijk Midden-Oosters eten 
genieten. Inmiddels komen er zo’n 
60 bezoekers per keer, uit  landen 
als Syrië, Irak, Egypte, Tunesië, 
Marokko en Soedan. We hebben al 
met iemand mogen bidden om Jezus 
aan te nemen en de  afgelopen keer 
vroeg een Koerdische dame of zij en 
haar gezin gedoopt kunnen worden. 

Doopdienst 
16 september hebben we in de 
zonovergoten Sloterplas weer twee 
prachtige mensen, Rob en Annabelle, 
mogen dopen. Twee compleet ver-
schillende verhalen, maar allebei 
stralend met dezelfde liefde van Jezus! 

Vrienden van OASE
We zijn eind mei begonnen met de 
actie ‘Vrienden van OASE’, voor 
iedereen die OASE een warm hart 
toedraagt, voor OASE wil bidden 
en (financiële) steun wil geven. We 
zijn erg bemoedigd door de respons 
tot nu toe. Inmiddels hebben we al 
4.000 euro aan toezeggingen voor 
jaarlijkse financiële steun. Dat is 
al bijna de helft wat we aan jaar-
lijkse externe steun nodig hebben.  
Mocht je ons ook willen steunen als 
Vriend van OASE of daar vragen 
over hebben, stuur dan een mailtje 
naar vriend@oasenieuwwest.nl.



Colofon

De updates hebben tot doel om de be-
trokkenheid bij OASE voor Nieuw-West 
te vergroten. De OASE-update verschijnt 
4 keer per jaar. Aan- of afmelden voor de 
nieuwsbrief: martijn@oasenieuwwest.nl

Visie
God roept OASE om een uitnodigende ge-
meenschap te zijn tot Zijn eer, waar mensen 
uit alle culturen Jezus vinden, volgen en 
verkondigen, zodat er meer Recht, Vrede 
en Vrolijkheid komt in Nieuw-West.

Financiële steun
Oase is volledig afhankelijk van 
donaties. Steun hebben we hard 
nodig. Mocht u (maandelijks) een 
gift willen geven, dan kan dat: 
IBAN: NL02INGB0004213567 ten  
name van: ‘OASE Amsterdam Nieuw-West’.

Voor vragen over de financiën en/of geven 
aan OASE kun je terecht bij Pieter Nugteren, 
p_nugteren@hotmail.com, 06-40227887.

Rob is geboren in een gezin waar niets 
met geloof gedaan werd. Al op jonge 
leeftijd overleed zijn vader. Een hele 
moeilijke periode brak aan voor het 
gezin. Gelovige buren omringden hen 
toen met liefde en zorg. Ze nodigden 
hen uit mee te gaan naar de kerk. Daar 
hoorde Rob voor het eerst over Gods 
liefde. Vervolgens ging hij lange tijd 
niet naar de kerk, tot hij een aantal jaar 
geleden Milka tegenkwam. Zij maakte 
deel uit van OASE en nodigde hem 
uit mee te gaan. Rob voelde zich er 

meteen thuis en bleef mee komen. Hij 
werd deel van een Connect groep waar 
hij z’n vragen kwijt kon en vrienden 
kreeg. Langzaam maar zeker begon z’n 
geloof in Jezus te groeien. Inmiddels 
is hij getrouwd met Milka, hebben ze 
samen een prachtig dochtertje ge-
kregen en in september heeft Rob na 
jaren van uitstel de grote stap gezet: 
hij heeft zich laten dopen. Zelden 
hebben we iemand met zoveel opluch-
ting en blijdschap uit het water zien 
komen. De foto spreekt voor zich!  

Mensen van OASE

Rob Kremer

Gezondheid 
Verschillende mensen 
in OASE worstelen met 
hun lichamelijke en/
of geestelijke gezond-
heid. Bid alsjeblieft mee 
voor genezing. En dat 
we het ook echt van 
Jezus verwachten. 

Voorbereiding Alpha
Begin 2019 willen we 
weer een Alpha cursus 
houden in OASE. We 
zijn al weer druk met de 
voorbereidingen. Bid je 
mee dat er weer een mooi 
Alpha team gevormd kan 
worden en dat God de 
komende maanden men-
sen op ons pad brengt 
die naar Hem op zoek 
zijn en voor wie de cursus 
zou kunnen helpen? 
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