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

Martijn en Linda stellen 
zich voor

Een week lang sport en spel in het 
Gerbrandypark: dat biedt ruimte 
voor goede gesprekken en bijzondere 
ontmoetingen. De eerste week van 

Sportweek 2016
Beste meelevenden met OASE,
Ik zie er ontzettend naar uit per 1 oktober 
bij OASE aan de slag te gaan als missionair 
voorganger! Graag wil ik me even aan 
jullie voorstellen. Ik ben 41 jaar, 11 jaar 
getrouwd met en verliefd op Linda en de 
trotse vader van twee dochters, Eline (8 
jaar) en Anna (6 jaar). We wonen 6,5 jaar 
met plezier in Amsterdam Nieuw-West 
(Nieuw-Sloten). Linda werkt 3 dagen per 
week als orthopedagoog op basisscholen 
in Amsterdam. Ik heb rechten gestudeerd 
en als publieksvoorlichter gewerkt voor het 
Ministerie van Justitie. Na lang bidden en 
zoeken heb ik het roer radicaal omgegooid 
en werd ik manager van de Shelter Youth 
Hostel, een ministry waar elk jaar met 
30.000 toeristen uit heel de wereld de 
liefde van Jezus gedeeld wordt. Daarnaast 
ben ik deeltijd theologie gaan studeren 
aan Tyndale Theological Seminary. In 2007 
ben ik afgestudeerd en als voorganger 
aan de slag gegaan bij Crossroads 
International Church, een groeiende 
multiculturele gemeenschap met meer 
dan 50 verschillende nationaliteiten en 
veel verschillende kerkelijke en niet-
kerkelijke achtergronden.

Ik ervaar dat alles wat God me de 
afgelopen 20 jaar heeft geleerd in zending, 
evangelisatie en de kerk, mij heeft 
voorbereid voor m’n taak bij OASE. Ik heb 
nog nooit zo’n sterke leiding en roeping 
ervaren als nu. Dat geeft veel vertrouwen 
en ik geloof met heel m’n hart dat het 
goede werk wat God in OASE begonnen is, 
Hij ook zal voortzetten en verder zal doen 
groeien. Wat een voorrecht om daar aan 
mee te mogen werken!

Een stukje over de Arabische connect-
groep van OASE onder leiding van 
George: Elke week komen we samen 
voor Bijbel lezen en gebed. We bidden 
voor elkaar, voor OASE, voor andere 
mensen en in het bijzonder voor onze 
thuislanden in het Midden-Oosten; 
voor Irak en Syrië. Ook zingen we 
liederen met elkaar. We ervaren zo 
hoe het is om als OASEkerk elkaar te 
ontmoeten. Zo groeien we in eenheid 
en worden we opgebouwd in ons 
geloof. 

De Arabische 
connect-groep

de zomervakantie was ook dit jaar 
weer een succes door jonge sporters 
uit Amsterdam, Barneveld en Alphen 
die anderhalve week van hun leven 
investeerden in kinderen, jongeren 
en volwassenen. Het doel is om iets te 
laten zien en horen van het evangelie: 
door gesprekken, door toneel en door 
daden. Het benauwde warme weer 
zorgde voor creatieve ontmoetingen: 
ijs uitdelen, waterspelletjes en veel 
avondgesprekken.
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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: 
serge@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 kun 
je terecht bij penningmeester Edwin 
Krikke: edwinkrikke@gmail.com 
06-16648759

Ontmoet David

Hoi, mijn naam is David en ik ben 33 
jaar. Ik werk momenteel als technisch 
tekenaar en ik houd van klussen. Ik 
woon sinds een jaar in dezelfde straat als 
OASE. Doordat ik nu naar OASE ga, is er 
veel veranderd in mijn leven. Dat zeggen 
mensen ook in mijn omgeving; ze merken 
het aan me. Ze zeggen dat ik, sinds ik 
naar de kerk ga, rustiger ben geworden. 
En ik ben vrolijker.
Vroeger ging ik als kind een aantal jaar 
naar de kerk, maar op een gegeven 
moment stopte dat. Toen ben ik 16 jaar 
niet meer in de kerk gekomen. Wel heb ik 
mijn hele leven het besef gehad dat God 
bij mij is. Toen ik 31 was ging ik bidden dat 
God me zou leiden naar een goede kerk 
en een goede woning. Via via kon ik toen 
‘ineens’ verhuizen naar de straat waar 
OASE ook zit. Een paar weken later ben 
ik gaan kijken bij OASE en ik kom er nu 
nog steeds. Al was het eerst wel wennen, 
want zoveel liefde was ik niet gewend. 
Het overrompelde me gewoon; al die 
lieve mensen. Toen ben ik afgelopen half 
jaar de Alpha-cursus gaan doen. Daar 
heb ik me echt over gegeven aan Jezus. Ik 
schaamde me tegenover God dat ik hem 
verwaarloosd heb. Ik voelde me schuldig 
tegenover hem, maar ik weet nu dat 
Jezus daarvoor is gestorven. Hij heeft mij 
vergeven. 
Ik heb laatst voor het eerst op een 
connect-groep gekeken en dat beviel 
heel goed. Ook heb ik nu al besloten dat 
ik me graag volgend jaar wil laten dopen.

Hoe Davids leven afgelopen jaar veranderde door Jezus.

De laatste update van onze hand. Geeft een weemoedig gevoel als ik dit zo schrijf. Afscheid nemen is pittig en tegelijk merken 
we aan de andere kant echt dat het goed is. We merken het aan de komst van Martijn Rutgers; de nieuwe voorganger van OASE. 
We hebben echt een goede klik met elkaar en hij weet zich echt geroepen voor OASE en dat is prachtig om te merken in de 
overdrachtgesprekken. Graag nemen we hier nog de ruimte om alle lezers, meelevende, bidders en ook ondersteuners langs deze 
weg te bedanken. Goud waard wat jullie voor ons, voor OASE en zo voor Amsterdam Nieuw-West betekent hebben! Heel veel dank 
iedereen. Hartelijke groet, Serge en Mieke en de kids.
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