
zondag. Sinds het begin van de zomer 
heeft Oase een bijzondere zoektocht 
doorgemaakt naar… 

hoe we wekelijks een Oase willen 
zijn: een plek waar we mensen uitno-
digen om God te eren, een gemeen-
schap te zijn, Jezus te volgen en 
elkaar te helpen. In de zomer bestu-
deerden we in het park elke week een 
gelijkenis uit het bijbelboek Lucas.
Naast meer leren over Jezus’ bedoe-
ling voor het leven, was het goed 
om wekelijks op dezelfde tijd op 
dezelfde plek buiten te zijn, waar we 
op den duur ook steeds een paar de 

Met een picknick in het park, on-
der een oranje bouwzeil naast de 
kerk (met soep), wandelend door 
de wijk of biddend in duo’s onder 
een viaduct. Dat is een greep uit de 
manieren waarop Oase in de afgelo-
pen maanden samenkomst hield op 

Beste Vrienden van Oase, er is sinds 
de vorige update veel gebeurd. Naast 
corona-maatregelen is de ziekmel-
ding van Martijn iets waar we reke-
ning mee moeten houden. 
Met Gods genade is er veel mogelijk, 
ook in deze tijd. We willen je aller-
eerst bedanken voor je steun in de 
afgelopen tijd via gebed, tijd en geld. 
Veel plezier met het lezen van deze 
Update

Al enige tijd is een groep mensen 
enthousiast om een Oase Buurt-
tuin te beginnen. Het begon met de 
vraag of het niet mogelijk zou zijn om 
voor de maaltijden zelf de groenten 
te gaan verbouwen. Dit bleek echter 
makkelijker gezegd, dan gedaan. De 
grond naast Oase is namelijk van de 
Gemeente Amsterdam. Tegelijkertijd 
wilden we breder nadenken over 
duurzaamheid, het opvangen van 
regenwater en tegels eruit halen en 
daar mooie groenbakken aanleg-
gen. Na een uitgebreid proces met de 
Gemeente Amsterdam, hebben we 
afgelopen zomer onze Buurttuin aan-
gelegd. 

De Buurttuin bestaat nu uit 2 delen. 
In het ene deel hebben we ervoor 
gekozen om tegels uit de stoep 

te halen, 6 plantenbakken en een 
geveltuin aan te leggen, zodat we 
een kaal stuk stoep kunnen ver-
groenen. Daarnaast zorgen we voor 
betere waterafvoer en veranderen 
we een kale muur in mooi groen. Het 
tweede deel bestaat nu uit 5 grote 
bakken waar we dit voorjaar verse 
kruiden en groenten kunnen zaaien, 
maar ook ontmoeting kunnen creë-
ren voor Oase activiteiten. We willen 
graag nieuwe contacten  leggen met 
buren en omwonenden. Hiervoor 
hebben we 3 mooie picknicktafels 
gekregen die we komend voorjaar 
willen neerzetten. Het is mooi om te 
zien dat we zo met een groep enthou-
siastelingen kunnen bijdragen aan 
de visie van Oase om een kerk te zijn 
voor Nieuw-West, en tegelijkertijd 
ook aan duurzaamheid en Oase als 

groene kerk te werken. We kijken er 
naar uit om vanaf het voorjaar echt 
met de buurt aan de slag te gaan!
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zelfde mensen tegenkwamen die ons 
vroegen wat we daar eigenlijk deden. 
Dat leverde leuke gesprekken op. 

We missen samen zingen. We missen 
samen eten. En we missen elkaar 
omhelzen. Allemaal belangrijke din-
gen in de Oase-familie. Tegelijkertijd 
genieten we van de nieuwe manieren 
van elkaar ontmoeten en hebben 
we elkaar lief. Het lukt, ondanks alle 
beperkingen, om kwetsbare ‘fami-
lieleden’ in het oog te houden en 
verbonden te blijven. God is goed!



Colofon
De updates hebben tot doel om de betrok-
kenheid bij OASE voor Nieuw-West te 
vergroten. De OASE-update verschijnt 4 
keer per jaar. Aan- of afmelden voor de 
nieuwsbrief: vriend@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.

Frank werd 53 jaar geleden gebo-
ren in Haarlem. Hij bleek een hart-
afwijking te hebben en heeft van 
jongs af aan verschillende opera-
ties en behandelingen ondergaan. 
Hij zou niet ouder dan 40 worden, 
werd hem verteld. Ondanks dat 
ging hij studeren, deed toneel-
school, leerde piano spelen en 
ging werken, onder andere als 
communicatiedeskundige. Zestien 
jaar geleden ging dat fysiek niet 
meer en werd Frank arbeidson-
geschikt verklaard. Met zijn ziel 
onder de arm kwam hij thuis te 
zitten. Jarenlang had hij “gerend” 
om zoveel mogelijk te pakken en 
mee te maken, wetende dat het 
eindig zou zijn. Nu ervoer hij de 
keerzijde ervan: hij was alleen en 
had weinig geld. Hij ging nadenken 
over zijn geloof, dat hij van huis 
uit had meegekregen en besefte 

dat dit altijd een houvast was 
geweest. Dat God er altijd was en 
is als een goede en beschermende 
Vader, die hem wijsheid geeft en 
bijstuurt. Frank kreeg de behoefte 
om weer naar de kerk te gaan 
en kwam twee jaar geleden via 
een kennis bij OASE. Hij werd 
“onwijs lief” opgevangen en werd 
aangesproken door de levendig-
heid in OASE en door de stilte-
momenten in de diensten. Frank 
leert te accepteren dat hij door 
zijn zwakke gezondheid minder 
kan, maar weet dat hij ook wat te 
brengen heeft. Op dit moment 
werkt hij mee aan de voorbe-
reidingen voor kerst in OASE. 
“Dat veel mensen zich oprecht 
inzetten geeft mij ook energie en 
moed. Daar wil ik graag deelge-
noot van zijn en aan bijdragen.” 

Frank
Nederstigt

Dank- en 
Gebedspunten 
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We zijn dankbaar dat met behulp 
van een gift via Vrienden van Oase 
het mogelijk is  Jiddo voor 1 jaar als 
kerkelijk werker bij ons te hebben. 

We zien dat er veel onderlinge 
betrokkenheid is in de tijd. Echt 
iets om dankbaar voor te zijn. 

Een aantal maanden geleden heeft 
Martijn zich ziek moeten melden 
met ernstige darm- en overspan-
nenheidsklachten. Hij is ondertus-
sen herstellende, maar het gaat 
langzamer dan gehoopt. Bidden 
jullie mee voor volledig herstel?

Mensen van OASE

Tienerwerk

Er is in ieder geval één ding wat 
nagenoeg ongestoord door kan 
gaan: Het tienerwerk! Om de week 
komen er zo’n 18 tieners bij elkaar. 
Zowel uit Oase als uit de omge-
ving. De avonden bestaan uit een 
bonte mix van de lekkerste M&M’s, 
ludieke spellen, goede Bijbelstudies 
en de beste gesprekken. ‘Bruisend 
tienerwerk’ is één van de visiepun-
ten van Oase. Om dit in de praktijk 
te brengen is oud-stagiair Jiddo 
sinds september begonnen als ker-
kelijk werker. Het tienerwerk geeft 
hij vorm met 5 andere leiders. De 
tieners komen trouw en we merken 
dat ze juist nu behoefte hebben aan 
een plek waar ze gezien worden 
en hun geloof kunnen ontwik-
kelen. Bid je mee voor de tieners?


