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Er zijn de afgelopen maanden weer veel mooie dingen in OASE gebeurd, zoals:

UITGELICHT: Kinderwerk 

De Weg
In OASE is een missionaire groep die zich speciaal richt op het delen van Gods 
liefde met moslims in Nieuw-West, genaamd ‘de Weg’. In september heeft de Weg 
een BBQ in het park georganiseerd voor bewoners van het nabijgelegen AZC.  
We waren onder de indruk van de grote opkomst, de goede sfeer en mooie ge-
sprekken. Er zijn nieuwe contacten gelegd en een aantal mensen heeft in oktober 
onze Arabischtalige viering bezocht. We zien dat de Arabischtalige gemeen-
schap groeit en dat er openheid is voor het goede nieuws dat we mogen delen! 

New Wine zomerconferentie 
In juli zijn we met  een grote groep 
uit OASE naar de jaarlijkse NewWine 
conferentie geweest. Onder wie 
een aantal dappere mensen die nog 
nooit gekampeerd hadden. Ondanks 
de extreme hitte was het genieten 
om een week lang met elkaar op te 
trekken, God te aanbidden en op 
verschillende manieren met elkaar 
te leren en door te praten over wat 
het betekent om Kingdom People, 
mensen van Gods Koninkrijk te zijn.  

OASE Buurtfestival
In september hebben we, gesteund door een team uit Amerika, een buurtfesti-
val georganiseerd met activiteiten voor jong en oud, in en rondom de kerk. Zo 
was er vrijdagavond een multiculturele buurtmaaltijd met eten uit 10 verschil-
lende landen, zaterdag een kledingverkoop, repair café, sport & spel, knutse-
len, kindertheater, een open podium en veel tijd voor ontmoeting en gezellig-
heid. We waren gezegend met prachtig weer en hebben veel nieuwe mensen 
uit Nieuw-West mogen ontmoeten en Gods liefde met hen kunnen delen. 

OASE is gezegend 
met veel kinderen! 
Met zo’n 20 kin-
derwerkers verzor-
gen we program-

ma’s voor 60 kinderen tussen de 0-12 jaar. Het motto van de 
kidsclubs op zondag is: ‘Een veilige plek waar kinderen Jezus 
persoonlijk leren kennen voor in hun dagelijks leven’. We 
hebben de Pareltjes 0-3 jaar, Prinsen & Prinsessen groep 1-4 
en de Kingskids groep 5-8. Tijdens de clubs hebben we  
plezier met elkaar, kunnen de jongste kinderen met elkaar 
spelen en we vertellen hen op een creatieve manier over God, 
Jezus en de Bijbel aan de hand van de methode Bible Basics. 
Verder organiseren we 4 missionaire feesten: 2x per jaar 
een Kinderfeest met een thema dat aansluit bij bijvoorbeeld 
de Kinderboekenweek en de Koningsspelen. Het feest is 

een laagdrempelige manier om kinderen en hun vrienden 
bekend te maken met het christelijk geloof. Het doel is om 
kinderen te leren een discipel van Jezus te zijn. Met Kerst 
en in de zomer genieten we met jong en oud(er) van een 
Familiefeest in de kerkzaal, dit is een interactieve dienst. 
Alle kinderen mogen samen met de tieners en de volwas-
senen onderdeel zijn van de grote familie van Jezus.
Verder nemen we jaarlijks deel aan de online game Sirkelslag, 
georganiseerd door JOP. En dit jaar hebben we een sleep-
over gehouden in de kerk! Mijn verlangen is dat kinderen 
God leren kennen en vriendschappen sluiten voor hun leven!
Ik vind het een voorrecht om het kinderwerk te 
coördineren en doe dit met veel plezier :)

Rianne Ploegman



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.

Gift woont sinds januari in 
Nederland. Haar man Noah ont-
moette ze terwijl hij voor werk in 
Nigeria was. Ze hielden contact 
en zijn anderhalf jaar geleden in 
Nigeria getrouwd. Noah woont een 
paar straten van OASE vandaan. 
Tijdens één van haar eerste 
wandelingen door de buurt stapte 
Gift met Noah de kerk binnen. 
De aanwezige mensen nodigden 
het stel uit om op zondag nog 
eens langs te komen. Ze kwamen 
terug op zondagochtend bij een 
dienst van De Bron. “Waar ben ik 
terecht gekomen?” vroeg Gift zich 
af. De dienst was erg anders dan 
de Pinkstergemeente waar ze in 
opgroeide. Bij het koffiedrinken 
nodigde de predikant van de Bron 
Gift en Noah uit om nog even te 

blijven voor de dienst van OASE 
om 12:00 uur. “Ik voelde mij gelijk 
thuis,” zegt Gift. “Vanaf het eerste 
moment voelde OASE als de fami-
lie, die ik hier niet heb.” Op 28 juni 
zijn Gift en Noah ouders geworden 
van een prachtige zoon: Jason. 
Twee weken geleden hebben zij 
hem in OASE opgedragen aan de 
Heer. “Door de diensten en de 
Engelstalige Connectgroep heb ik 
God nóg beter leren kennen. Ook 
werd er erg goed voor mij gezorgd 
na de geboorte van Jason.” Het 
taalcafé helpt haar om Nederlands 
te leren en op zondag zingt Gift 
regelmatig in het aanbiddings-
team. In de toekomst zou ze graag 
eens Nigeriaanse liedjes zingen: 
“Het zou leuk zijn als er wat meer 
gedanst kan worden in OASE!”
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Na de oproep voor een nieuwe 
penningmeester in de vorige 
update bleek het voor iemand 
in OASE toch mogelijk om deze 
taak op zich te nemen. Daar 
zijn we uiteraard erg blij mee!

In de vorige Nieuwsupdate vroe-
gen we gebed voor Margreet, 
een jonge moeder uit OASE die 
na haar bevalling levenbedrei-
gend ziek werd. Het gaat geluk-
kig weer heel goed met haar, ze 
is zelfs weer thuis bij haar man 
en vier jonge jongens. Bid alsje-
blieft mee voor een voorspoedig 
en volledig revalidatieproces. 

OASE is vruchtbaar – er worden 
veel nieuwe babies geboren 
en de kerk blijft groeien. Maar 
helaas moeten we ook regel-
matig afscheid nemen. Doordat 
het voor groeiende gezinnen 
vrijwel onmogelijk is betaal-
bare woonruimte te vinden in 
Amsterdam, hebben we de afge-
lopen jaren meerdere stellen en 
gezinnen (vaak leiders in OASE) 
zien vertrekken. Daardoor komt 
het leiderschap en de zorg voor 
veel hulpbehoevende mensen 
op steeds minder dragende 
schouders terecht. Bidden 
jullie mee voor nieuwe leiders 
en werkers in de Oogst? 


