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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:

- Naar Buiten zondag.    
In september en oktober zijn we in 
de prekenserie ‘Naar buiten!’ door 
het Bijbelboek Handelingen heen 
gegaan, om van de eerste gemeente 
te leren hoe zij missionair, gastvrij 
en naar buiten gericht waren.  Als 
afsluiting van deze serie hadden we  
zondag 15 oktober onze ‘Naar Buiten 
zondag’. We hadden geen dienst 
binnen, maar gingen naar buiten 
om de buurt dienen: wandelen met 
mensen uit een begeleid wonen 
project, bemoedigende kaartjes 
schrijven voor en bezorgen bij de 
buren in omliggende straten, een 
gebedswandeling door de wijk, en 
samen met de kinderen hebben we 
36 (!) kilo vuil geprikt. Zo raakten 
we met veel mensen uit de buurt in 
gesprek en zijn verschillende mensen 
later in OASE geweest.  We gaan dit 
zeker vaker doen.

Hoogtepunten

Beste vrienden van OASE,

6 november waren we 12,5 jaar getrouwd en we zijn blij dat we nog zo blij met 
elkaar zijn :-)) Zoals jullie in de vorige nieuwsupdate hebben kunnen lezen is Linda 
sinds september ook aan de slag voor OASE (voor 40%, op een gedeeld salaris met 
Martijn). Het is erg mooi zo nog meer samen te doen en elkaar aan te vullen. Linda 
is vooral bezig met het taalcafé, bezoekwerk en de connect-groepen, Martijn vooral 
met missionaire ontmoetingen, toerusting van leiders, pastorale gesprekken en de 
voorbereiding van de diensten op zondag. We voelen ons echt zendeling in eigen stad. 
Er is zoveel gebrokenheid en duisternis in Nieuw-West en soms voelt het als dweilen 
met de kraan open. Maar elke keer mogen we weer bemoedigende lichtstralen van 
het Koninkrijk zien doorbreken. Omdat veel mensen in OASE moeten rondkomen van 
een minimum inkomen en financieel weinig kunnen bijdragen aan OASE (en er daarom 
een jaarlijks tekort is), zullen Linda en ik vanaf januari aan friendraising gaan doen, om 
zo in een deel van ons salaris te kunnen voorzien. Zou je biddend willen overwegen 
ons in onze missie te steunen met een eenmalige of maandelijkse gift? Zo ja, stuur me 
dan even een mailtje via martijn@oasenieuwwest.nl en ik geef je meer info. 

Blije en liefdevolle feestdagen toegewenst!
Eline, Anna, Linda & Martijn

- Jubileumdienst.   
12 november hadden we precies 7 
jaar diensten in OASE. En dat hebben 
we groots gevierd! Er waren zo veel 
mensen die het met ons mee kwamen 
vieren dat de zaal bijna te klein was.  Het 
was een dag vol muziek, getuigenissen 
en heerlijk multicultureel eten, bereid 
door onze eigen OASE mensen. Erg 
bemoedigend om met z’n allen terug 
te kijken op de afgelopen 7 jaar en te 
zien hoe trouw God is geweest en hoe 
OASE ook echt een oase in de woestijn 
is geweest voor talloze mensen. Dit 
geeft opnieuw veel vertrouwen voor 
de toekomst! 
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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.

Mensen van OASE: Richard Haak 
Richard komt van Curaçao. Het leven 
lachte hem toe met een lieve vrouw 
en dochter, een bloeiende import- 
en exporthandel  en veel aanzien 
op het eiland. Maar door een paar 
stomme fouten moest hij scheiden 
en raakte hij zijn handel kwijt. 
Richard kreeg grote hartproblemen 
die alleen in Nederland verholpen 
konden worden. In ’96 kwam hij 
daarom naar Amsterdam (waar hij 
sindsdien woont). Vele operaties 
en talloze andere lichamelijke 
klachten volgden. Hij kreeg na lang 
zoeken uiteindelijk een  baantje als 
beveiliger, o.a. op zakenconferenties 
waar hij vroeger zelf de grote man 
was. Later werd hij beheerder in een 
buurthuis in Slotermeer. Daar kwam 
hij in 2015 iemand van OASE tegen. 
Die nodigde hem uit een keer langs 
te komen in OASE. Richard kwam en 
ging nooit meer weg. Hij deed twee 
Alpha cursussen, waarbij hij de eerste 
keer alleen maar vragen had en de 
tweede keer dingen langzaam maar 
zeker op z’n plek vielen. Hij is nu deel 
van een connect-groep, het catering 
team en mist nooit een dienst. Een 
jaar gelden had Richard erg veel last 
van een talgklierontsteking op z’n 
achterhoofd. Zo erg dat hij er niet van 
kon slapen. Hij vroeg toen aan mij 
(Martijn) om gebed. Ik vroeg of ik hem 
mocht zalven met olie. Dat mocht. De 
week erop kwam hij met een grote 
glimlach naar me toe en draaide z’n 
hoofd om. Waar de week erop nog 
een bult zat was nu niets meer te 
zien, behalve een ronde plek zwart 
haar op z’n verder witgrijze hoofd (zie 
foto). Tot de dag van vandaag zit deze 
plek er, als een blijvende herinnering 
dat Jezus geneest en Hij alle dingen 
nieuw maakt!

Gebedspunten
- Kerstdiner. 
Door het taalcafé hebben we 
mooie relaties opgebouwd met 
meerdere deelnemers. 23 december 
organiseren we een kerstdiner voor 
hen en andere mensen uit de buurt en 
zullen we na afloop een film kijken over 
het leven van Jezus. Bidden jullie mee 
dat Gods Geest in de harten werkt? 
 
- Alpha cursus.      
In januari beginnen we weer een 
nieuwe Alpha cursus. Bidden jullie 
mee dat God voldoende helpers maar 
vooral ook deelnemers geeft die echt 
op zoek zijn?


