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Rutgers update Beste vrienden van OASE,

Het is al weer een flinke tijd geleden dat jullie van ons gehoord hebben. ‘Geen 
nieuws is goed nieuws’, zei m’n opa altijd. Dat gaat ook nu weer op. Want het 
gaat goed, zowel met ons persoonlijk als met OASE. We zijn gezond de winter 
doorgekomen en genieten van onze snel opgroeiende meiden. Met de oud-
ste (Eline) zijn we al naar middelbare scholen wezen kijken en onze jongste 
(Anna) is deze maand al weer 9 geworden. Ze zitten sinds een half jaar op 
voetbal. Bijzonder te zien dat ze zowel de sportiviteit van hun moeder als het 
fanatieke van hun vader hebben in het spel :). Het is ook mooi te zien hoe 
ze zich thuis voelen in OASE. Zo hebben ze pas een dansgroepje opgericht 
waarmee ze binnenkort in de dienst willen optreden. Veel liefs van ons, 

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

Arabische vieringen 
Sinds een half jaar organiseren we als 
OASE elke tweede zaterdag van de 
maand een Arabisch talige viering. 
We beginnen met een tijd van aanbid-
ding, gevolgd door een overdenking 
en tijd van gebed, om daarna uitge-
breid Midden-Oosters te eten met 
elkaar. Er zijn meestal rond de 60 
deelnemers, uit landen als Syrië, Irak, 
Soedan, Libië, Egypte, Tunesië en 
Marokko. Sommigen mochten Jezus 
al persoonlijk leren kennen, en er is 
zelfs een heel gezin wat gedoopt wil 
worden. Bijzonder hoe zo een nieuwe 
gemeenschap aan het ontstaan is.

Alpha
Begin februari zijn we weer 
met een nieuwe Alpha cursus 
begonnen. Met een enthou-
siast team (waaronder ver-
schillende ex-deelnemers) 
mochten we 10 deelnemers 
verwelkomen. Het blijft bij-
zonder hoe mensen zonder 
enige christelijke achtergrond 
openstaan voor het evange-
lie. Wel is er veel gebroken-
heid en zijn er grote vragen. 
Bid je mee dat ze de lief-
de van Jezus steeds meer 
gaan begrijpen en ervaren?

Gebedsavond voor moslims in Nieuw-West  
We zijn het nieuwe jaar goed begonnen: zaterdag 5 januari kwamen we met 60 
mensen uit minstens 8 verschillende kerken in Nieuw-West en daarbuiten samen 
om vol geloof, hoop en liefde te bidden voor onze moslimvrienden en -buren in 
Nieuw-West. Gelijk de volgende dag mochten we al een gebeds verhoring zien: 
een Soedanese vluchteling die zelf pas anderhalve maand daarvoor Jezus had 
leren kennen, had al verschillende keren het evangelie met z’n (moslim) 
kamergenoot gedeeld, tot dan toe met weinig succes. Zondagochtend,  
net enkele uren na de gebedsbijeenkomst, kregen we te horen dat deze 
kamergenoot een visioen van Jezus had gehad en Hem nu ook wil volgen! 

Arabische vieringen

Gebedsavond



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 Joanne via 
penningmeester@oasenieuwwest.nl.

Mijn naam is Jiddo Marres en sinds 
kort loop ik 20 uur per week stage in 
OASE. Ik ben 21 jaar jong en zit in het 
3e studiejaar van Godsdienst Pastoraal 
Werk aan de CHE. De komende 1,5 jaar 
zal ik bij OASE betrokken zijn. Na de 
stage van een jaar studeer ik hoogst-
waarschijnlijk ook af op een onderzoek 
in OASE. Binnen de opleiding richt ik 
mij op het voorgangersprofiel. In OASE 
zal ik mij bezig houden met spreken, 
pastoraat, jeugdwerk, evangelisa-
tie en meedraaien in het kernteam. 
Naast stagelopen houd ik van sporten 

(fitness, zwemmen en kitesurfen) en 
van mensen. Ik krijg energie van het 
ondernemen van nieuwe activiteiten 
en het verdiepen van relaties. Na 
2,5 jaar bij een jonge Bijbelschool in 
Amsterdam Zuid-Oost (Rotsvast) 
betrokken geweest te zijn wist ik dat 
multicultureel en missionair kerk-zijn 
mijn hart heeft. Bij OASE zie ik dit op 
een prachtige en tevens uitdagende 
manier samenkomen. Oftewel: Een 
prachtige plek om de fijne kneepjes van 
het ‘missionair voorganger-zijn’ te leren!

Mensen van OASE

Jiddo Marres 

Alpha weekend
8-10 maart is het OASE 
Alpha weekend, waarin 
we kijken naar de per-
soon en het werk van 
de Heilige Geest. Bid je 
mee voor een krachtig 
waaien van de Geest?

Arabische vieringen 
Veel moslims horen in de 
Arabische vieringen voor 
het eerst het evangelie. 
Bid a.j.b. mee dat Gods 
woord in vruchtbare 
aarde valt en veel vrucht 
zal dragen in hun leven.

‘Naar buiten zondag’ 
31 maart hebben we weer 
een OASE naar buiten 
zondag, waarop we geen 
dienst binnen hebben, 
maar we naar buiten 
gaan om op verschil-
lende manieren de buurt 
te dienen. Zo gaan we 
weer een gebedswande-
ling maken, vuilprikken, 
Paaspakketten uitdelen 
en op andere manieren 
Gods liefde tastbaar 
maken. Bid je mee voor 
mooie ontmoetingen 
en gesprekken?

Gebedspunten
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