
Connect XL
Vlak voordat de coronacrisis 
begon waren we in OASE al 
iets nieuws begonnen: Connect 
XL. Een wekelijkse woens-
dagavond in OASE waarbij 
samen gegeten werd, een 
inleiding over een Bijbels 
onderwerp gedeeld werd, en 
waarbij waar we daarna in 
groepjes uiteen gingen voor 

gesprek en gebed. Het doel: discipelschap. We besloten gewoon door te gaan, 
maar dan via Zoom. We hebben de afgelopen 6 weken met gemiddeld zo’n 15 
personen de filmpjes van de Prayercourse gekeken en zijn daarna in ‘breakout 
groups’ uiteen gegaan voor gesprek, bemoediging en gebed. Het werkt goed! 

Online Alpha
In April zijn we, samen met twee andere kerken in Nieuw-West, een online Alpha 
cursus begonnen (via Zoom). We hebben volop mensen uitgenodigd via adverten-
ties in de wijkkrant en persoonlijke contacten. Uiteindelijk doen er nu 20 deelne-
mers mee. Zo veel hebben we er bijAlpha nog nooit gehad. Het is prachtig te zien 
hoe sommigen, die nog nooit een stap in de kerk gezet hebben, vanuit hun eigen 
woonkamer nu horen over en opstaan voor Jezus. Deze crisis biedt ook kansen! 
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Er zijn de afgelopen maanden weer veel mooie dingen in OASE gebeurd, zoals:

Beste vrienden van OASE, niemand 
had een jaar geleden kunnen be-
denken dat onze samenleving nu zo  
ingrijpend veranderd zou zijn. Ook in 
OASE en Nieuw-West merken we hoe 
de coronacrisis de wereld op z’n kop 
heeft gezet. We kunnen al maanden 
niet samenkomen, terwijl juist het 
ontmoeten van elkaar, het samen 
zingen, bidden, lachen, omhelzen 
en eten zo belangrijk is voor onze 
gemeenschap. We zijn nog steeds 
zoekende hoe we dit in deze 1,5 meter 
samenleving kunnen vormgeven op 
een manier die bij OASE past. Want 
hoe leuk livestream diensten en Zoom 
meetings ook zijn, we merken dat we 
verlangen naar meer. Tegelijkertijd 
ervaren we ook in deze uitdagende 
tijden hoe God aan het werk is. Daar 
willen we graag iets van delen:

Pasen
Ook dit jaar heeft onze partnergemeente NGK de 
Ontmoeting weer 60 grote ‘Paaspakketten’ (Grote Action 
tassen vol met lekkere en houdbare producten) voor ons 
ingezameld. Zodat wij daarmee de mensen in Nieuw-West 
die dat het hards nodig hebben konden helpen. We merk-
ten bij het rondbrengen hoeveel mensen juist nu geraakt 
werden door dit tastbare teken van Gods liefde voor hen. 

Op eerste Paasdag konden we 100 heerlijke driegangen 
maaltijden langsbrengen en uitdelen aan mensen uit de 
buurt die van weinig moeten rondkomen. Een profes-
sionele kok, die door de coronacrisis thuis zit, bood aan 
te koken en samen met vrijwilligers van een bevriende 
kerk konden we vanuit OASE veel mensen zegenen 
met heerlijk eten op de mooiste zondag van het jaar.

Tijdens de livestream Paasdienst hebben verschillende 
OASE mensen in hun moedertaal de Paasgroet gege-
ven, in dit filmpje terug te zien: https://www.youtube.
com/watch?v=89Ys8GHw7G0&feature=youtu.be
Wat hebben we toch een hoop mooie men-
sen uit verschillende culturen… 



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’. 
OASE heeft ANBI status, dus alle giften 
aan OASE zijn belasting aftrekbaar.

Voor vragen over de financiën en/of geven aan 
OASE kun je terecht bij Sanne via 
penningmeester@oasenieuwwest.nl.

Ruim vier jaar geleden verhuisde ik 
van Voorthuizen naar Amsterdam. 
Ik had een groeiend verlangen 
mijn geloof in praktijk te brengen 
door actief te zijn in een mis-
sionaire gemeente. Als lid van de 
partnergemeente van OASE (NGK 
De Ontmoeting) werd ik altijd erg 
enthousiast van verhalen over en 
bezoekjes aan OASE. Maar met 
mijn werk in Apeldoorn leek de 
stap naar Amsterdam niet logisch. 
Toch voelde ik me geroepen en 
besloot de stap te wagen. En God 
heeft die stap rijk gezegend. Ik heb 
genoten van al die verschillende 
mensen in OASE en Nieuw-West. 
God is hier zo duidelijk aan het 
werk. Ik ontmoette mensen op de 
Alpha cursus die God niet kenden 
en die nu zelf de Alpha cursus 

geven. Hun liefde voor God werkt 
aanstekelijk. Samen met Linda 
startte ik een taalcafé, en ook hier 
zagen we de zegen van God. Een 
eenvoudig concept waarbij we 
mensen helpen beter Nederlands 
te leren spreken. We ‘evangelise-
ren’ niet maar geven wel heel prak-
tisch Jezus’ liefde door. Mede door 
contacten via het taalcafé groeide 
de groep Arabischtalige geïnteres-
seerden en christenen in OASE. 
En is er nu zelfs een maandelijkse 
Arabischtalige dienst. Na vier jaar 
leidt Gods weg mij nu samen met 
mijn vriend Johan naar Zwolle. Wij 
willen daar in de wijk Holtenbroek 
doorgaan met er gewoon als 
Christen voor anderen te ‘zijn’. De 
dingen die ik in OASE geleerd heb 
mag ik ook hier weer toepassen. 
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Ondanks dat er veel naar elkaar 
wordt omgekeken in OASE door 
appjes, belletjes en bezoekjes (op 
1,5 meter), merken we dat velen van 
ons toch worstelen met eenzaam-
heid en mentale uitdagingen. Bid 
je mee dat we dicht bij elkaar en 
dicht bij God mogen blijven leven, 
ook als deze crisis nog langer gaat 
duren dan we gehoopt hadden? 

Laten we God danken voor de vele 
deelnemers bij de online Alpha cur-
sus. En bid je mee dat Jezus zich 
door zijn Geest aan hen zal open-
baren en dat zij hun vertrouwen op 
hem zullen stellen? Bid alsjeblieft 
ook voor de Alpha leiders. Zij erva-
ren regelmatig geestelijke strijd.

We merken dat (o.a. door het 
verhuizen van OASE leden uit de 
stad) onze inkomsten achterblijven 
bij de begrote inkomsten voor dit 
jaar. We zijn daarom bezig met 
nieuwe fondswervingideeën. Bid 
dat God ons hierin zal leiden en dat 
hij zal voorzien. En zou je biddend 
willen overwegen om (mocht je 
dat nog niet doen) ons financieel 
te ondersteunen? Of misschien 
vrienden of familie die OASE 
ook een warm hart toedragen te 
vragen ook Vriend van OASE te 
worden? Of misschien een extra 
gift over te maken (nu een verre 
reis er dit jaar toch niet in zit :))?


