
Update voor vrienden, 
familie, meelevenden en 
OASE-geïnteresseerden

Hoogtepunten

IN OASE voor Nieuw-West zien we steeds meer gezin-
nen de stad uit trekken vanwege de alsmaar stijgende 
huizenprijzen. Het wordt daarom steeds lastiger be-
paalde vacatures in OASE  te vervullen. Zo lukt het ons 
op dit moment niet om intern een nieuwe penning-
meester te vinden. Daarom willen we onze zoektocht 
graag verbreden naar jullie als vrienden van OASE. 
We zijn op zoek naar iemand die hart heeft voor de mis-
sie van OASE en secuur is met cijfers. Ook is het handig 
als je ervaring hebt met het werken in Excel. Ervaring als 
penningmeester is niet nodig, je wordt ingewerkt door 

de huidige penningmeester en krijgt ondersteuning van 
iemand uit het kernteam en iemand met een financiële 
achtergrond. Het kost ongeveer 2 uur per week en kan 
makkelijk op afstand gedaan worden (per mail of tele-
fonisch). We verwachten dat je bereid bent om een paar 
keer per jaar naar Amsterdam te komen voor overleg 
(uiteraard krijg je hiervoor reisvergoeding). We bieden je 
een inkijkje in de prachtige dingen die God aan het doen 
is door OASE voor Nieuw-West.  Mocht je interesse of 
vragen hebben, dan komen we graag met je in contact via 
penningmeester@oasenieuwwest.nl of 06-14204504.
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Er zijn de afgelopen maanden weer veel mooie dingen in OASE gebeurd, zoals:

Alpha 
We hadden van februari tot eind april 
een bijzondere Alpha cursus. Elke 
cursist heeft op het Alpha weekend 
voor zich laten bidden en op de avond 
over genezing mochten 4 mensen ook 
echt lichamelijke genezing ontvan-
gen! De meesten hebben daarna ook  
verder hun plek gevonden in OASE, 
in een kring of introductiecursus. 

Doopdienst
Met Pinksteren hadden we een 
doopdienst in de Sloterplas. Een 
oudere man deed openbare belijde-
nis van z’n geloof, en twee dames 
lieten zich dopen. Beiden een niet-
christelijke achtergrond, veel mee-
gemaakt in het leven, en door een 
vriend(in) meegenomen naar OASE, 
waar ze de levensveranderende 
liefde van Jezus leerden kennen.

Gezocht: penningmeester!

Paaspakketten actie  
We mochten in de weken voor Pasen 
80 volle Action-tassen met lekker-
nijen (gekregen van onze partnerge-
meente uit Barneveld) uitdelen aan 
mensen in OASE en in de buurt die dit 
goed kunnen gebruiken. Veel men-
sen hadden nog nooit zomaar iets 
ontvangen, en  konden bijna niet ge-
loven dat er echt helemaal niets te-
genover stond. Fantastisch Gods 
liefde zo tastbaar te kunnen maken!



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.

Ingrid is van kinds af aan zoekend 
geweest. Haar ouders waren niet 
gelovig, maar Ingrid ging graag 
met buren naar de kerk. Ze genoot 
van de verhalen, de liedjes en 
spelletjes. Rond haar 17e gaf Ingrid 
op een tienerkamp haar leven aan 
Jezus. Maar daarna vond ze het 
moeilijk hier voor uit te komen en 
zich aan te sluiten bij een kerk. 
Ingrid wist altijd dat er “iets” was, 
maar haar geloof kwam op een 
laag pitje. Ruim 10 jaar geleden 
ontmoette Ingrid Wilma. Wilma bad 
voor Ingrid, ook op het moment 
dat Ingrid een spannend medisch 
onderzoek moest ondergaan. 
Tijdens dat onderzoek ervoer ze 
zoveel rust , dat Ingrid besloot 
om met Wilma naar de kerk te 
gaan. In hun zoektocht naar een 
kerk in de buurt kwamen Wilma 

en Ingrid anderhalf jaar geleden 
in OASE. Ingrid deed mee met de 
alpha cursus maar kon deze door 
omstandigheden niet afmaken. 
Toen ze dit jaar door verschillende 
mensen opnieuw werd uitgenodigd 
om mee te doen, deed Ingrid dat. 
“Tijdens het weekend over de 
Heilige Geest ging het over het 
gat in mijn hart, dat alleen God kan 
vullen. Dat sprak me zo aan en ik 
ervoer zoveel rust toen er voor mij 
gebeden werd. Ik wist toen dat ik 
gedoopt wilde worden.” 9 juni was 
het zo ver: Ingrid werd gedoopt  
in de Sloterplas. Haar familie was 
er bij. “Ik schaam me niet meer, 
maar wil mijn geloof delen met 
mijn familie en vrienden. Sommige 
mensen begrijpen het niet, maar 
ik hou het niet meer voor me!”

Mensen van OASE

Ingrid 

Gebedspunten

Informatie
www.oasenieuwwest.nl
 @oasenieuwwest
 oasenieuwwest

Martijn Rutgers
Willem Kloosstraat 1
1064 ST Amsterdam
martijn@oasenieuwwest.nl
T. 06-14959676

Margreet Nugteren  
Recentelijk is Margreet, een 
jonge moeder uit OASE, beval-
len van een gezonde zoon. 
De week erna werd ze echter 
steeds zieker, raakte ze in shock 
en bleek ze een streptokok-
keninfectie (groep A) te hebben. 
Ze is inmiddels buiten levens-
gevaar, maar heeft nog een 
lange weg van herstel te gaan. 
Bid alsjeblieft voor Margreet 
en haar gezin (Pieter en vier 
jonge jongens), voor verdere 
genezing en blijvende hoop. 

Arabische vieringen 
Elke tweede zaterdag van de 
maand houden we sinds een 
jaar Arabischtalige vierin-
gen in OASE. Veel moslims 
horen hier voor het eerst het 
evangelie. Bid alsjeblieft dat 
Gods woord in vruchtbare 
aarde zal vallen en veel vrucht 
zal dragen in hun leven.

Werkers voor de oogst
We zien volop kansen en open 
deuren voor het evangelie in 
Nieuw-West, maar we komen 
handen en harten tekort. Bid 
je mee dat God ons nieuwe 
mensen stuurt  met  een passie  
voor Hem en de groei van Zijn 
Koninkrijk in Nieuw-West?


