
Wat komt er kijken bij het maken van 
zo’n stream? Denk aan de presentatie 
van liederen, het opstellen van geluid 
en licht, het eindeloos controleren of 
alles het doet. Vaak was er iets dat 
niet werkt.. STRESSS!! Gelukkig is 
het (bijna) altijd goed gekomen. Na 
afloop opruimen, met de stream ben 
je zo 3 uur bezig.

Tijdens de stream is het belangrijk 
om snel aandachtspunten in orde te 
krijgen. Kleine dingen die de meeste 
kijkers wellicht niet eens opvallen, 
maar die (als je het weet) irritant kun-
nen zijn. Tel maar eens hoe vaak de 

Wat waren wij blij als techneuten met 
Corona! YES, we mogen weer wat 
nieuws gaan proberen! Livestream, 
YouTube, 2 camera’s en elke keer een 
lijst verbeterpunten: geluid te zacht, 
belichting niet goed, rommelige ach-
tergrond, cursor van de muis steeds 
in beeld. In het “stream-team” zijn 
de meeste berichten verzonden en 
fysieke bijeenkomsten gehouden in 
het afgelopen jaar, natuurlijk volgens 
de corona-regels.

Beste Vrienden van Oase, 
De lente is weer begonnen! In de 
afgelopen periode hebben we mogen 
ervaren dat er naast beperkingen ook 
veel dingen mogelijk zijn ondanks de 
corona-maatregelen. We vertellen 
je er graag over in deze nieuwe Oase 
Update!

Al sinds de oprichting van OASE is 
er een partnerschap met de Neder-
lands Gereformeerde Kerk (NGK) 
De Ontmoeting in Voorthuizen en 
Barneveld. Als gemeenten willen wij 
elkaar ondersteunen, bemoedigen en 
opbouwen. De NGK wil bijvoorbeeld 
leren van OASE op het gebied van 
missionair gemeente zijn.  Binnen 
de NGK is hiervoor een werkgroep 
die regelmatig contact heeft met 
Martijn en het OASE kernteam. We 
bespreken wat we voor elkaar kun-
nen betekenen en we bidden voor 
onze gemeenten. De NGK-werkgroep 
bestaat uit Esther Wolting, Christian 
Huising en Gertjan Mom. 

In de afgelopen jaren heeft de NGK 
op diverse manieren hulp kunnen 
bieden aan OASE:

• Paastassen: Elk jaar worden er 
door NGK tassen ingezameld 
met boodschappen die vóór 
Pasen door OASE leden worden 
uitgedeeld aan mensen in Nieuw-
West, inclusief een uitnodiging 
voor de paasdienst. 

• Financiële steun door collectes, 
structurele steun of werven van 
nieuwe Vrienden van OASE

• Meedenken over fondswerving
• Praktische hulp bij kinderwerk, 

OASE zomerweek of muzikale 
medewerking

Andersom ervaart de NGK ook veel 
bemoediging en steun vanuit OASE:

• Martijn ruilt enkele malen per 
jaar met de NGK-voorgangers 
en spreekt dan in de NGK. We 
worden telkens bemoedigd als 
we van Martijn horen hoe het 
gaat bij OASE. 

• Diverse OASE-leden vertelden 
indrukwekkende getuigenis-
sen over hoe Jezus in hun leven 
kwam en ze betrokken raakten 
bij OASE.

• Gebed voor onze NGK: We 
vinden het belangrijk dat er ook 
voor onze gemeente gebeden 
wordt.

Update voor vrienden, 
familie, meelevenden en 
OASE-geïnteresseerden
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cursor in beeld komt, of hadden we 
dat nu al opgelost?

Voorheen was het bedienen van de 
beamer en het geluid al onmisbaar, 
maar in deze tijd natuurlijk helemaal. 
Het is leuk en motiverend om een zo 
strak mogelijke stream te verzorgen! 
Mooi is dat vanuit de 10ers Jefta 
erbij gekomen is en nu zelfstandig 
de stream bedient. Bouwen aan de 
toekomst!

Marien, Ton, Anne, Heico, Wim, Chad, 
Ferdinand, Robin, Remi, Bram en 
Jefta

Check de video bij de Paasactie zie 
https://vimeo.com/533651705



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.

In mijn tienertijd heb ik God 
leren kennen als een liefdevolle 
Vader, die mij kent en dichtbij is. 
Ik besefte dat niet iedereen dit 
weet en kreeg een diep verlan-
gen het goede nieuws te delen. 
Tijdens een discipelschapsschool 
hoorde ik over volken die geen 
toegang hebben tot een Bijbel. 
‘Daar wil ik heen!’ dacht ik, ‘het 
liefst meteen’. Mijn ouders wilden 
dat ik eerst ging studeren en ik 
koos voor culturele antropologie 
om meer over andere culturen 
te leren. Na mijn studie ben ik 
een half jaar naar India gegaan. 

Daar ontdekte ik dat ik écht, lange 
termijn, naar een ander land wil. 
Terug in Nederland kwam ik in 
contact met een organisatie die 
mensen traint en voorbereidt om 
naar onbereikte volken te gaan. 

Via hen ben ik in Amsterdam 
gekomen, waar ik mensen van 
allerlei culturen leer kennen en 
leer om het goede nieuws te delen 
op een manier die bij ze past.

Ik kwam bij een gebedsavond van 
OASE en voelde me meteen thuis. 
Al snel raakte ik betrokken bij het 
taalcafé en de Arabische viering, 
waar ik veel mensen van andere 
culturen heb leren kennen. Ik mis 
het (in deze lockdown) om nieuwe 
mensen te ontmoeten, maar ben 
blij dat we door Zoom, wandelin-
gen en 1-op-1 bezoekjes contact 
met elkaar kunnen houden. Door 
samen te bidden, wakkeren we 
het vuur in elkaar aan en helpen 
we elkaar om gefocust te blijven 
op Jezus. Jezus heeft ons niet 
voor niets de opdracht gegeven 
om het met elkaar te doen.

Emily 
Louisa

Dank- en 
Gebedspunten 

De Weg 
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We zijn dankbaar voor het herstel 
dat we tot op heden zien bij Martijn

Bid dat onze nieuwe Noord-
Afrikaanse broeder in Christus 
moedig is met zijn geloof en het 
evangelie met anderen deelt. 

Bid dat God de Weg crea-
tiviteit geeft voor nieuwe 
manieren van outreach onder 
moeilijke omstandigheden.

Bidden jullie voor de groeiende 
samenwerking tussen Oase & 
NGK de Ontmoeting en de 
omgeving van beide kerken?

De Weg is het team dat zich 
richt op het bidden voor en het 
delen van het goede nieuws 
van Jezus Christus met 
Arabisch sprekende mensen. 
In januari kon ons team een 
Noord-Afrikaan dopen die de 
Bijbel had bestudeerd met een 
Syrische broeder. Deze doop was 
niet in een kerk of meer, maar in 
een badkuip. God werkt onder 
moslims en trekt hen 
naar Zichzelf toe!!
Manieren waarop mensen kun-
nen helpen zijn 1) bidden en 
relaties op bouwen met moslims 
en 2) liefde van  Jezus tonen 
aan moslims rondom Oase door 
gastvrijheid en vriendelijke daden.

Mensen van OASE


