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Update voor vrienden, familie, 
meelevenden en OASE-
geïnteresseerden.

Rutgers update

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

- Gebed. We beseffen in OASE steeds 
meer hoe we in alles afhankelijk van 
God zijn en hoe groot de kracht van 
gebed is.  In januari zijn we daarom 
een preekserie begonnen over ‘het 
Onze Vader’, om meer te leren van 
Jezus over hoe we kunnen bidden 
naar zijn wil. En we zijn het ook 
gewoon meer gaan doen. Zo hebben 
we als afsluiting van de serie een 
nacht van gebed gehouden, waarin 
we van vrijdagavond 19.00 uur tot 
zaterdagochtend 7.00 uur non-stop 
hebben gebeden voor de wereld, 
Nieuw-West, OASE en elkaar. Het 
was heerlijk alle tijd te hebben God 
te aanbidden, te genieten van Zijn 
aanwezigheid en uitgebreid voorbede 
te doen. Het Afghaanse ontbijt na 
afloop, bereid door twee Afghaanse 
broeders maakte het feest compleet. 
We willen dit zeker vaker gaan doen.

Hoogtepunten

Beste vrienden van OASE,

We zijn nu alweer een half jaar in OASE. En het gaat goed met ons! Het is 
heerlijk om te zien hoe Eline en Anna elke zondagochtend blij rondrennen  met 
vriendjes en vriendinnetjes, alsof ze bij ons thuis zijn. Ook Linda geniet van 
de vele ontmoetingen en heeft haar plek gevonden, als coördinator van de 
Connect groepen, in het welkom team en ministry team.  En ik (Martijn)? Het 
evangelie delen, mensen inspireren en bemoedigen Jezus te volgen, ik kan er 
geen genoeg van krijgen. Tegelijk vind ik het soms lastig dat er altijd meer 
te doen is dan je kunt. De nood is groot.  Zo goed om dan elke keer weer te 
beseffen dat Jezus het is die zijn kerk en koninkrijk bouwt. Dank voor jullie 
steun! 

Eline, Anna, Linda & Martijn

- Alpha cursus. In januari zijn we ook 
een nieuwe Alpha cursus begonnen 
met 13 enthousiaste deelnemers. 
Deelnemers met allerlei verschillende 
achtergronden (zoals Dominicaans, 
Russisch, Irakees, Egyptisch), maar 
allemaal verlangend om God (beter) te 
leren kennen. Bijna allemaal hebben 
ze daarin grote stappen gezet. Een 
aantal wil zich nu zelfs laten dopen.

- Paaspakketten-actie. Onze 
partnergemeente de Ontmoeting 
in Barneveld heeft dit jaar 65 
paaspakketten voor ons samengesteld 
met elk 25 euro aan boodschappen. 
Deze pakketten konden we uitdelen 
aan hulpbehoevende mensen in 
OASE en in de buurt, samen met een 
uitnodiging voor de Paasdienst. De 
reacties waren hartverwarmend!

- Schoonmaakactie OASE kids. 26 
maart hebben de kinderen van 
OASE meegedaan met de ‘Nationale 
Opschoondag’. Het was prachtig om 
met 25 kinderen de buurt te dienen 
door zwerfvuil te prikken en samen 
te leren om voor Gods schepping te 
zorgen. 
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De updates hebben tot doel om de 
betrokkenheid bij OASE voor Nieuw-
West te vergroten. De OASE-update 
verschijnt 6 keer per jaar. Aan- of 
afmelden voor de nieuwsbrief: 
martijn@oasenieuwwest.nl

Visie
God roept OASE om een uitnodigende 
gemeenschap 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 Pieter 
Nugteren, p_nugteren@hotmail.com, 
06-40227887.

De levensverandering van Lucas

Eén van de grootste bemoedigingen die 
God mij (Martijn) de afgelopen maanden 
heeft gegeven is Lucas. Lucas liep op 
een zondagochtend in oktober langs het 
gebouw van OASE. Hij zag de vlaggen 
hangen en mensen van allerlei culturen 
naar binnen lopen. Hij besloot een kijkje 
te nemen, net toen de dienst begon. Hij 
ging achterin zitten, en na afloop van 
de dienst raakte ik met hem in gesprek. 
We hadden meteen een klik en besloten 
de week erop af te spreken. Lucas bleek 
in een burnout te zitten, voelde een 
diepe leegte van binnen en was op zoek 
naar de zin van het leven. Hij zat in de 
eindfase van z’n studie Oefentherapie. 
Ik stelde voor dat we wekelijks samen 
het Johannes evangelie te gaan lezen 
en bespreken, waar hij van harte mee 
instemde. En na een aantal weken zag 
ik het wonder voor m’n ogen gebeuren: 
langzaam maar zeker ging het licht aan 
bij Lucas en kwam hij tot een levend 
geloof in Jezus als zijn Heer en Redder. 
Zelden heb ik zo’n verandering gezien in 
iemand. Zelfs z’n burnout verschijnselen 
verdwenen.  Op een gegeven moment 
zei Lucas tegen me, ‘ik voel alsof ik 
helemaal op een nieuwe manier denk!’. 
Tja, dat is wat de Heilige Geest doet!   
Lucas doet nu een afstudeerstage in 
Makassar, Indonesië, waar hij kansarme 
gehandicapte kinderen helpt beter met 

hun handicap om te kunnen gaan en 
waar hij volop de liefde kan uitdelen die 
hij zelf ontvangen heeft van Jezus.  

Gebedspunten

- Bidden jullie mee dat we de deelnemers 
Alpha cursus goed verder kunnen helpen 
te groeien in hun prille geloof? In mei 
starten we een nieuwe connect groep 
voor hen en zal er een introductiecursus 
gegeven worden. 

- Er zijn verschillende mensen in OASE 
en contacten in de buurt die met hun 
(geestelijke) gezondheid worstelen en is 
er veel persoonlijk leed. Bidden jullie mee 
dat Gods koninkrijk verder doorbreekt in 
deze situaties?

- We hebben voor 2017 een tekort van 
18.000 euro. Omdat veel mensen in OASE 
moeten rondkomen van een minimum 
inkomen en weinig kunnen geven, zijn we 
altijd op zoek naar externe supporters. 
Zou je biddend willen overwegen 
eenmalig of maandelijks een gift over te 
maken voor OASE? (meer info onder aan 
de pagina). 


