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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:

- Restyling. In de maanden april 
tot juni is er in de kerkzaal keihard 
gewerkt aan de restyling. De oude 
kerkbanken en de grindtegelen vloer 
zijn eruit en een nieuwe vloer en 
stoelen zijn geplaatst. Wat een andere 
uitstraling heeft de zaal nu! Verder 
komt er binnenkort nog een nieuw 
podium en geluidsinstallatie. Alles om 
een zo gastvrij mogelijke plek te zijn 
waar mensen het Goede nieuws van 
Jezus kunnen horen en ervaren. 

- Benefietconcert met Jonny & 
the Jazzuits. Op 1 juli hadden we 
een prachtig benefietconcert  met 
Jonny & the Jazzuits, een kwartet 
van professionele jazzmuzikanten, 
in 2016 nog genomineerd voor een 
Zilveren duif gospel award. Met 
100 man hebben we genoten van 
gepassioneerde gospel en jazz, en 
gingen de voetjes volop van de 
(gloednieuwe) vloer. Zo hebben we 
2000 euro opgehaald voor de nieuwe 

Hoogtepunten

Beste vrienden van OASE,

Er is veel gebeurd in ons gezin de afgelopen tijd! Een aantal maanden geleden heeft 
Linda haar baan als orthopedagoog opgezegd, omdat die veel te veel extra tijd en 
energie eiste en ze juist een verlangen had meer te doen in OASE. Ze zocht naar een 
nieuwe baan voor twee dagen per week, zodat ze daarnaast volop tijd zou hebben 
voor OASE en de buurt. Het was haar nog niet gelukt een geschikte baan te vinden, 
toen we er van verschillende kanten op attent werden gemaakt dat Martijns contract 
van 100% ook verdeeld zou kunnen worden in een contract van 60 procent voor 
Martijn en van 40 procent voor Linda (waarbij Martijn gewoon 100% voor Oase zou 
blijven werken): belastingtechnisch zou ons dat een voordeel van 400 euro netto p.m. 
opleveren, precies het bedrag wat we nog extra nodig hadden om van rond te kunnen 
komen. Én waardoor Linda geen andere baan zou hoeven te zoeken en zich volledig 
op het gezin en OASE zou kunnen richten. Lang verhaal kort: we hebben er voor 
gebeden, het met het kernteam besproken, en sinds september zijn wij collega’s! (op 
de foto tekenen wij ons nieuwe contract). Wij zijn blij en dankbaar, en OASE ook: het 
kost niets extra’s en de gemeente krijgt er voor de prijs van één nu anderhalve kracht 
voor terug :-) Linda gaat met name aan de slag met het organiseren van het taalcafé, 
de connect-groepen en allerlei praktische ondersteuning. Dank voor jullie steun!
Eline, Anna, Linda & Martijn

geluidsinstallatie. Dank aan alle 
gevers!

- Taalcafé.   Begin september zijn we 
begonnen met een Taalcafé, een plek 
waar 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. De eerste 
bijeenkomsten waren een groot 
succes, met deelnemers uit o.a. 
Tunesië, Eritrea, Syrië, Iran, Irak, 
Turkije en Marokko. Het is prachtig zo 
weer nieuwe mensen in de buurt te 
leren kennen en Gods liefde tastbaar 
te maken.
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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.

Wij stellen u voor: Linda Lopes 
Linda werd geboren en groeide op in Angola, 
in een gezin met een Angolese moeder en een 
Portugees-Joodse vader. Linda ging in Portugal 
studeren, kreeg  de Portugese nationaliteit,  
kon zo vrij door Europa reizen, en kwam in 
’92 in Amsterdam terecht. Ze werd als baby 
gedoopt in de Rooms-katholieke kerk. Ze 
ging met kerst en Pasen naar de kerk, maar 
verder zei het haar niet zo veel. Tot ze in 2012 
een ernstige hersenbloeding kreeg. Haar 
linkerkant was eerst helemaal verlamd. In 
het ziekenhuis vroeg ze om een bijbel. Dag en 
nacht las ze erin. Ze putte er nieuwe kracht 
en troost uit. Ze kreeg een steeds groter 
wordend verlangen naar God en ging naar een 
Rooms-katholieke kerk op het Spui. Tot ze op 
een dag (ergens in 2014) een kaartje van OASE 
in haar handen gedrukt kreeg van iemand.  Ze 
wist niet dat er zo dicht bij haar in de buurt 
een kerk was. En toen ontdekte ze dat haar 
buren ook naar OASE  gingen. Ze besloot op 
een zondag een kijkje te gaan nemen. En het 
voelde alsof ze thuis kwam. Ze leerde dat je in 
de kerk gewoon jezelf mag zijn, dat God heel 
dichtbij wil komen door zijn Geest, in alles wat 
we doen. Ze wandelt en bidt nu bijna elke dag 
door de buurt, is deel van het kernteam en co-
leider van de Engelstalige connect-groep en de 
gebedsgroep in OASE. Voor betaald werk is ze 
door haar infarct arbeidsongeschikt verklaard, 
maar niet voor het Koninkrijk van God!

Gebedspunten
- Er komen regelmatig nieuwe 
mensen naar onze diensten. Daar zijn 
we heel dankbaar voor. We hebben 
op dit moment echter niet voldoende 
connect-groepen om iedereen een 
plek te bieden om te groeien in relatie 
met God en elkaar. 
Bidden jullie mee voor nieuwe leiders 
die nieuwe groepen zouden kunnen 
gaan leiden?  

- Bidden jullie mee dat de mensen 
die meedoen met het taalcafé iets 
mogen proeven van Gods liefde door 
de vrijwilligers heen en daardoor 
nieuwsgierig worden naar de Hoop 
die in ons leeft?

- 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 die onze missie 
willen steunen. Zou je biddend willen 
overwegen eenmalig of maandelijks 
een gift over te maken voor OASE? 
(meer info onder aan de pagina). 


