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

Het is alweer een tijd geleden dat 
jullie een update hebben gekregen. 
Dat is niet omdat er niet zo veel 
gebeurd is, maar juist omdat het zo 
druk was dat we geen tijd vonden 
het een en ander op te schrijven. 
Er zijn de afgelopen maanden weer 
veel mooie dingen in OASE gebeurd, 
zoals: 

- Kerst    
Wat hebben we het goede nieuws 
van Jezus deze kerst met veel 
verschillende mensen kunnen delen!  
Zo hebben we tijdens een kerstevent 
hapjes uitgedeeld op het Osdorpplein 
(Winkelcentrum Nieuw-West) en 
waren er mooie gesprekken. We 
hebben een kerstdiner georganiseerd 
voor mensen uit de buurt en van het 
taalcafé (vooral mensen met een 
moslim-achtergrond), waarbij we 60 
mensen mochten verwelkomen en 
waarvan de meesten bleven voor de 

Hoogtepunten

film over het leven van Jezus die we 
daarna lieten zien. En we hadden 
een levendige familiekerstdienst, 
met veel gasten (de zaal zat helemaal 
vol), waarbij we van verschillende 
mensen hoorden dat ze graag een 
keer terugkomen.

- Alpha   ======================  
Eind januari zijn we weer begonnen 
met een  Alpha cursus. We hebben 
een enthousiast team en een mooie 
diverse groep deelnemers. We zien 
veel deelnemers grote stappen 
maken richting Jezus. 

- Doop
11 februari hebben we Lucas mogen 
dopen in de Sloterplas. Lucas is vorig 
jaar in OASE tot geloof gekomen, 
heeft daarna een half jaar in Indonesië 
verbleven i.v.m. z’n afstudeerstage en 
is nu weer terug in Amsterdam. Hij 
had zo’n diep verlangen om gedoopt 

te worden dat hij niet kon wachten tot 
Pinksteren, wanneer onze volgende 
doopdienst gepland staat. De doop 
was ijskoud, maar hartverwarmend!

- Restyling
De restyling van onze kerkzaal is 
nog steeds in volle gang. Een paar 
weken geleden heeft een groep 
handige OASE mannen helemaal zelf 
een nieuw podium met achterwand 
gebouwd. Hierdoor hebben we een 
hoop geld kunnen besparen. In maart 
hoeft de aannemer alleen nog de 
afwerking te doen. Hopelijk kunnen 
we daarna verder met het vervangen 
van het geluidssysteem.

Gebedspunten
- Naar Buiten zondag 
25 maart hebben we geen dienst 
binnen, maar gaan we met z’n allen 
naar buiten om onze buurt te dienen. 
Zo gaan we o.a. gebedswandelingen 
doen, vuil prikken, Paaspakketten 
overhandigen aan mensen die het 
hard nodig hebben en buurtgenoten 
uitnodigen voor onze Paasdienst. 
Bidden jullie mee voor mooie 
ontmoetingen en gesprekken?  
 
- Alpha cursus      
. Bidden jullie mee dat God Alpha zal 
gebruiken om de cursisten te laten 
zien hoeveel Hij van hen houdt? 
Sommigen vinden dat nog lastig te 
geloven. En dat de deelnemers ook na 
de cursus hun plek vinden in OASE?
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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: Toni Sanchez 

Toni komt uit de Dominicaanse Republiek. Hij was van jongs 
af aan al heel sociaal en goed in talen, en dus kwam hij al 
snel in de toeristenindustrie terecht. Hij kreeg een steeds 
groter verlangen om de landen te bezoeken van de mensen 
die hij daar tegen kwam. Hij ging naar Oostenrijk en verbleef 
daar drie jaar illegaal. Daarna in Denemarken en Zweden. 
Telkens probeerde hij een verblijfsvergunning te krijgen door 
middel van een relatie, maar het lukte niet. Hij ging terug 
naar de Dominicaanse Republiek en werd daar heel ziek. Zo 
ziek dat z’n doodskist al gemaakt werd. Toni heeft het toen 
uitgeschreeuwd naar God. De medicijnen sloegen steeds 
beter aan en hij knapte op. Op een dag kreeg hij opnieuw 
de kans om naar Europa te reizen, dit keer naar Nederland. 
Na een tijd bij een kennis gewoond te hebben, raakte Toni 
dakloos en moest hij maanden op straat leven in Amsterdam. 
Daar kwam hij via een hulporganisatie in contact met iemand 
van OASE. Zij hielp hem op allerlei manieren en moedigde 
hem aan om op God te vertrouwen. En het ene wonder na het 
andere gebeurde: Toni kreeg van de gemeente een eigen huis 
(terwijl hij nog niet eens een vaste verblijfsvergunning had), 
zijn ziekte is helemaal onder controle, en afgelopen februari 
kreeg hij zelfs een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd 
(op humanitaire gronden). Toni is nu anderhalf jaar volop 
onderdeel van de OASE familie. Hij heeft een Alpha cursus 
gevolgd en is nu een van de Alpha leiders. Hij is deel van een 
connect-groep en van het welkomteam, en hij neemt vaak 
mensen mee naar de dienst. Overal getuigt hij van wat God in 
z’n leven gedaan heeft. Deze foto’s van Toni vroeger (rechts) 
èn nu (links) zeggen meer dan genoeg!

Rutgers update
Beste vrienden,

Het gaat goed met ons! We zijn gelukkig allemaal 
gezond de winter doorgekomen. Anna en Eline doen 
het goed op school en genieten volop van spelen met 
vriendinnetjes van school en OASE. In januari zijn we 
een paar dagen naar Winterberg (Duitsland) geweest 
om te skiën en nog te vieren dat we 12,5 getrouwd 
zijn. Het was heerlijk er even tussenuit te zijn, na 
mooie maar intensieve feestdagen. In de vorige 
nieuwsupdate meldden we dat we aan friendraising 
zouden gaan doen. Dat zijn we nog steeds van plan, 
maar na verschillende gesprekken met mensen 
die hier verstand van hebben, hebben we besloten 
dit niet op persoonlijke titel te doen, maar namens 
OASE. We willen de komende maanden mensen gaan 
uitnodigen om voor één of meerdere jaren vriend 
van OASE te worden, door onze prachtige gemeente 
te ondersteunen met gebed en financiële steun. 
We merken elke dag weer hoeveel gebrokenheid, 
eenzaamheid en wanhoop er is in Nieuw-West. Met 
jullie steun kunnen we als OASE echt een verschil 
maken!
Eline, Anna, Linda & Martijn


