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

- Pinkster doopdienst. 
Met Pinksteren mochten we opnieuw 
het vernieuwende werk van Gods 
Geest vieren: Jessica en Andrea 
zeiden ‘ja’ tegen Jezus’ reddende 
liefde door gedoopt te worden en 
gaven allebei een prachtig getuigenis. 
Het feest werd daarna voortgezet 
met een heerlijke picknick aan de 
oever van de Sloterplas.  

Hoogtepunten

Rutgers update
Beste vrienden,

Soms loopt het leven even wat anders dan gedacht. 6 weken geleden begon ik (Martijn) hevig te hoesten en werd ik erg 
benauwd. In plaats van minder, ging ik alleen maar harder hoesten en dus wees de huisarts me door naar de longarts. 
Die vond het zo ernstig dat ik meteen werd opgenomen. Na onderzoek bleek vervolgens dat ik kinkhoest had en werd 
ik in quarantaine geplaatst. Na 5 dagen mocht ik gelukkig naar huis. Inmiddels voel ik me al een stuk beter, maar het 
volledige herstel zal nog even duren. Gelukkig komt de zomervakantie eraan, waarin we eerst een week naar de New 
Wine zomerconferentie gaan en daarna gaan kamperen in Zuid-Frankrijk. Hopelijk zijn we daarna weer helemaal fris en 
fruitig voor een nieuw seizoen. Dank voor jullie meeleven en gebeden! 

We wensen jullie een heerlijke zomer, 
Eline, Anna, Linda & Martijn

- Watoto concert. 
In juni was het weer feest: dit 
keer mochten we het kinderkoor 
Watoto uit Oeganda ontvangen. 
Hun enthousiasme, liederen, dans 
en indrukwekkende getuigenissen 
hebben velen geraakt. En we mochten 
1250 euro inzamelen voor het 
weeshulp programma van Watoto! 

- Vrienden van OASE. 
We zijn eind mei begonnen met het 
werven van ‘Vrienden van OASE’, 
mensen die zich betrokken voelen 
bij OASE en graag voor OASE willen 
bidden en (financiële) steun willen 
geven. Zou ook jij biddend willen 
overwegen ‘vriend van OASE’ te 
worden als je dat nog niet bent? 
Bijgevoegd in deze mail is de flyer die 
we hiervoor gemaakt hebben en die 
alle info geeft.

- Arabische vieringen. 
Recentelijk is er bij ons in de buurt een 
AZC geopend, met veel vluchtelingen 
uit Syrië en Irak. Ook met hen willen 
we graag de liefde van Jezus delen. 
Daarom zijn we 9 juni gestart met 
een maandelijkse Arabischtalige 
bijeenkomst op zaterdagmiddag, met 
gebed, zang , een Bijbeloverdenking 
en na afloop heerlijk Arabisch eten! 
We krijgen hierbij ondersteuning 
van een Egyptische gemeente uit 
Amsterdam-Oost. De eerste keer 
waren er zo’n 50 mensen.  

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

Jessica woonde al langere tijd vlak 
naast OASE, maar had de kerk nog 
nooit van binnen gezien. Wel had 
ze altijd al over God nagedacht en 
getwijfeld. Op een gegeven moment, 
zo’n anderhalf jaar geleden, zei haar 
buurman David, die al langere tijd 
deel is van OASE, tegen haar: “Je 
twijfelt niet, je staat gewoon stil op 
een pad en je weet niet wat je moet 
doen.” David vertelde over de Alpha 
cursus, die hij zelf ook had gevolgd, 
en Jessica besloot mee te doen. Een 
belangrijk moment in de cursus was 
een gesprek over vaders. Jessica heeft 
een moeilijke jeugd gehad en vanaf 
haar 10e in een internaat gewoond. 
“Ik heb geen vader” vertelde Jessica, 

- Arabische diensten. 
Bidden jullie mee dat God de 
Arabische diensten zal gebruiken om 
moslims en christenen naar zichzelf 
toe te trekken en te laten zien hoeveel 
Hij van hen houdt? Veel vluchtelingen 
hebben het door oorlogstrauma’s en 
gebroken gezinssituaties erg moeilijk. 
Bid dat Jezus hen de vrede zal geven 
waar ze zo naar verlangen. 

- Summer Sundays. 
Deze zomervakantie zullen we vier 
weken lang de diensten anders 
invullen dan normaal: er zal geen 
spreker of aanbiddingsteam zijn, 
maar we gaan met elkaar de video’s 
van de Prayer course kijken en 
hierover met elkaar in gesprek. Bid 
dat we mooie ontmoetingen met God 
en elkaar zullen hebben en samen 
zullen groeien in gebed. 

Gebedspunten

“en de vader die ik had, heeft 
letterlijk gezegd dat hij wilde dat 
ik niet geboren was en dat hij een 
hekel aan mij had.” Die avond leerde 
Jessica dat zij een hemelse Vader 
heeft, die altijd van haar gehouden 
heeft en altijd bij haar is. Jessica vond 
dit moeilijk te bevatten. “Als Hij van 
mij houdt, waar was Hij dan in de 
moeilijke momenten?” vroeg zij zich 
af. Op haar 9e onderging Jessica een 
keeloperatie, waarbij ze door een 
fout een hartstilstand kreeg. Maar 
op het moment dat zij door de artsen 
werd doodverklaard, begon haar 
hart weer te kloppen. Een tweede 
bijna dood ervaring had Jessica toen 
zij een zelfmoordpoging deed in het 

internaat. Een groepsgenoot vond 
haar net op tijd. Ze besefte opeens 
dat het Gods werk moet zijn geweest 
dat zij op deze momenten door Hem 
gered is. Voor het eerst in haar leven 
voelde ze zich onvoorwaardelijk 
geliefd en nooit meer alleen. Daarom 
besloot ze zich met Pinksteren te laten 
dopen. “Het eerste en het beste dat 
ik geleerd heb bij Alpha is om God te 
vertrouwen. Hij heeft Zijn eigen Zoon 
gegeven voor ons. Als Hij zó goed is, 
kan ik ook op Hem vertrouwen dat Hij 
voor mij zorgt.”En dat ervaart Jessica 
ook: “Ik heb nu het pad gevonden, 
het licht is er weer!” 


