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Uitnodiging doopfeest 

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

Oaseweekend
Een weekend lang OASE met bijna 70 
volwassenen en kinderen, dat was 
het geval eind maart. In Voorthuizen 
trok een grote groep zich terug om 
gemeenschap te zijn. Het weekend 
kon vooral getypeerd worden door 
veel vrije tijd voor elkaar: samen 
eten, wat drinken, wandelen, spellen 
doen, sporten en veel goede gesprek-
ken. Op zondag brachten we een be-
zoek aan onze partnerkerk in 
Voorthuizen-Barneveld, ook daar 
waren veel mooie ontmoetingen. 
Conclusie: genieten van een groot 
feest om samen kerk te zijn!
Pieter Nugteren

DNA-oriëntatie weer 
van start 

Paaspakketten
In onze partnerkerk (in Voorthuizen-
Barneveld), zijn ze de weken voor 
Pasen druk bezig geweest met het sa-
menstellen van paaspakketten, onge-
veer 55 in totaal. Deze hebben we in 
de weken voor Pasen uitgedeeld in de 
wijk met daarbij een uitnodiging voor 
het Paasfeest. Op deze manier heb-
ben we weer een hoop buurtbewo-
ners blij kunnen maken. En zo konden 
we 30 gasten verwelkomen met 
Pasen.
Marije van Ommen

Mensen die enige tijd in OASE komen, 
worden uitgenodigd om de DNA-
oriëntatie te volgen om daarna even-
tueel lid te worden. In 8 dagdelen 
komen onderwerpen voorbij zoals:  
Een kerk met de Bijbel als basis, Een 
kerk met God in het middelpunt, Een 
kerk die van genade van Jezus leeft, 
Een kerk met veel verschillende cultu-
ren, Een kerk waarin iedereen wordt 
uitgenodigd om mee te doen. De 
sfeer is goed met de 15 cursisten en 
er is veel interactie in de kleine groe-
pen.
Serge de Boer

Op zondag 16 juni hopen we vijf volwassenen te dopen.

Programma: 
11.30 Koffie/thee
12.00 Start van de bijeenkomst in het OASE-gebouw met daarin levensverha-
len van de dopelingen.
rond 13.00 Doopfeest aan de Sloterplas (bij het strandje)
rond 13.45 Zelf meegebrachte lunch 

We zijn onder de indruk van wat God in de levens van mensen aan positieve 
veranderingen bewerkt. Afgelopen jaar mochten we zien dat een aantal men-
sen die nog nooit in een kerk waren geweest in hun hart werden geraakt door 
het evangelie van Gods genade. Het is een voorrecht om hen verder te mogen 
helpen op de weg van het volgen van Jezus. Een logische stap op die weg is de 
waterdoop. Dat markeert de overgang van het oude leven naar het nieuwe 
leven. 
Komt allen! 
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Deze maand stellen we Rinaldo (23) 
aan je voor. Hij komt nu een half jaar 
in OASE en heeft zich tijdens het 
OASE-weekend (eind maart) overge-
geven aan God. Hij vertelt hoe hij 
ertoe is gekomen om te gaan geloven 
in Jezus.

Op m’n 16de ben ik een keer wiet 
gaan roken. Later werd dat steeds 
vaker tot ik op een gegeven moment 
elke dag blowde. In die tijd kreeg ik 
een droom, dat ik werd gewurgd door 
een geest. Toen stikte ik bijna, het 
was heel beangstigend. Toen zag ik 
een kruis boven mijn hoofd in alle 
kleuren van de regenboog. En ik werd 
door het kruis, naar het kruis toe ge-
trokken zodat ik uit de wurggreep 
kwam. Toen werd ik wakker, helemaal 
bezweet. 
De volgende dag ging het niet goed 
met me. Ik werd ziek en ik voelde me 
niet meer op mijn gemak. Door medi-
cijnen ging het al weer beter. Ik ben 

Afgelopen maanden is Mieke weer 
voor 2 dagen per week gaan werken 
als psycholoog. Na haar zwanger-
schapsverlof bleek ze nog onvoldoen-
de te zijn hersteld, dus ze hervatte 
haar werk later dan gepland. Nu (half 
mei) lukt het weer om echt 2 dagen 
per week te werken, maar ze blijft 
nog wel regelmatig moe. Daarom is 
de focus in huize de Boer nog primair 
gericht op alles draaiend houden in 
het gezin. Daar hebben we even onze 
handen vol aan. Ondertussen genie-
ten we echt met elkaar en zijn we 
heel dankbaar voor zoveel geluk dat 
we met elkaar mogen beleven als 
gezin. Prachtig dat Paolo al weer 5 
maanden oud is en dat hij zoveel 
houdt van lachen.

Serge, Mieke, Manuel 
en Paolo-update 

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 af-
melden voor de nieuwsbrief: pieter@
oasenieuwwest.nl

Visie
God roept OASE om een uitnodigen-
de 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 dona-
ties. Steun hebben we hard nodig. 
Mocht u (maandelijks) een gift willen 
geven, dan kan dat: 

ING: 42 13 567 ten name van:

‘Zendingsgemeente OASE A’dam 
Nieuw-West’. Voor vragen over de fi-
nanciën kun je terecht bij penning-
meester Sanne van Dijk: sannevan-
dijk@gmail.com of 06-22853830

naar de kerk gegaan, want in die 
droom had ik dat kruis gezien. Toen 
heb ik God gevraagd om vergeving 
voor de fouten die ik heb gemaakt. Ik 
ben opgegroeid met het Hindoeïsme, 
maar nu geloof ik alleen in Jezus als 
mijn God. Het gaat nog niet altijd 
goed nu, maar ik heb 
nu wel mensen in 
de kerk die er echt 
voor me zijn.

Ontmoet Rinaldo


