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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:

- OASE dag. Zaterdag 20 mei 
hadden we met een grote groep 
van OASE een prachtige dag van 
inspiratie en ontmoeting in IJmuiden. 
Bijbelonderwijs, gesprekken, gebed, 
strand, sport, spel en heerlijk 
eten zorgden er voor dat we als 
gemeenschap nog weer een beetje 
dichter naar God en naar elkaar zijn 
toegegroeid.

- Introductiecursus. Met 15 nieuwe 
mensen hebben we weer een OASE 
Introductiecursus gedaan. Het was 
prachtig verhalen te horen van hoe 
ze in OASE terecht zijn gekomen en 
hoe welkom en onvoorwaardelijk 
geaccepteerd ze zich voelen bij ons.  

- Openlucht- en doopdienst.  11 
Juni hadden we een onvergetelijke 
openlucht- en doopdienst bij het 
Sloterstrand. We hebben 4 mensen 
mogen dopen. Het was een hele 
warme dag, dus verschillende 
mensen kwamen in hun zwempak bij 
ons zitten en meeluisteren! 

Hoogtepunten

Beste vrienden van OASE,

Het is zomer! Onze meiden hoeven nog maar een paar weken naar school en 
dan is de grote vakantie aangebroken. We merken dat we daar best wel een 
beetje aan toe zijn. De afgelopen 9 maanden zijn ontzettend mooi geweest, 
maar ook best intensief. Ik merk dat ik (Martijn) nu pas echt het gevoel heb 
‘geland’ te zijn in OASE en ruimte ervaar om vooruit en naar buiten te kijken: 
wat heeft de Heer voor ons in petto de komende jaren en hoe kunnen we 
zijn liefde nog meer tastbaar maken in ons prachtige stadsdeel? Daar wil ik 
me samen met de leiders van OASE de komende tijd mee bezig gaan houden. 
Maar eerst lekker op vakantie. We gaan een week met een groep van OASE 
naar de New Wine zomerconferentie en daarna als gezin kamperen in Zuid-
Frankrijk.  We wensen jullie een heerlijke zomer toe. Dank voor jullie steun! 
Eline, Anne, Linda & Martijn

- Restyling. De volgende fase van 
de hoognodige restyling van onze 
kerkzaal is aangebroken. De oude 
kerkbanken en de grindtegelen vloer 
zijn eruit en een nieuwe vloer en 
nieuwe stoelen zijn geplaatst. Verder 
komt er binnenkort nog een nieuw 
podium. Alles om een zo gastvrij 
mogelijke plek te zijn waar mensen 
het Goede nieuws horen en ervaren. 
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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 Martin

Het blijft bijzonder hoe we als OASE 
telkens weer met God-zoekers 
in aanraking komen. Zo kreeg ik 
(Martijn) twee maanden geleden een 
mailtje van Martin. Martin komt uit 
een niet-christelijk gezin. Hij had ooit 
als kleuter door campingevangelisatie 
over Jezus gehoord, maar had hier 
verder nooit meer iets mee gedaan. 
Tot hij na twee mislukte studies en 

Gebedspunten
- Er komen veel nieuwe mensen naar 
onze diensten. Daar zijn we heel blij 
mee. We hebben op dit moment 
echter niet voldoende Connect-
groepen om deze nieuwe mensen 
een plek te bieden. Bid je mee voor 
nieuwe leiders die deze nieuwe 
groepen zouden kunnen gaan leiden?
  
- In september willen we beginnen 
met een Taalcafé, een plek waar

een burn-out aan de grond zat en 
intuïtief wist dat hij bij Jezus moest 
zijn. Hij googlede ‘kerk in Slotermeer’ 
en kwam bij de website van OASE 
terecht. Hij luisterde wat preken 
online en besloot mij een mailtje 
te sturen. Meteen spraken we de 
volgende dag af, en na een urenlang 
gesprek besloten we wekelijks samen 
de bijbel te gaan lezen. Steeds meer 

begon Martin te begrijpen wie 
Jezus precies is en de bevrijding en 
genezing die Hij ons kan en wil geven. 
Al na een maand kwam hij tot geloof 
en tijdens de doopdienst op 11 juni 
heeft hij zich zelfs laten dopen! Heel 
bijzonder is dat Martin nu zelf deze 
zomer campingevangelisatie werk 
gaat doen, de manier waarop hij zelf 
ooit als eerste over Jezus hoorde. 

mensen die zelf geen/weinig mensen 
kennen om Nederlands mee te 
oefenen (zoals statushouders en 
nieuwkomers), onder het genot van 
een kopje koffie of thee gesprekken 
in het Nederlands kunnen voeren 
met vrijwilligers van OASE. We hopen 
zo ook weer met nieuwe mensen in 
de buurt in contact te komen en hen 
te dienen met de liefde van Jezus. Bid 
voor door God geleide ontmoetingen 
en dat zij die hier behoefte aan 
hebben het Taalcafé zullen vinden. 

- We hebben voor 2017 een tekort 
van 18.000 euro. Omdat veel mensen 
in OASE moeten rondkomen van een 
minimum inkomen en daarom 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). 


