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

Paaspakkettenactie

De paaspakkettenaktie is dit jaar weer 
succesvol verlopen! De actie hield 
in dat mensen van OASE een pakket 
meenamen voor iemand die wel een 
bemoediging kon gebruiken; of voor 
iemand die ze wilden uitnodigen 
voor het Paasfeest. Het pakket was 
gevuld met lekkernijen, met veel 
dank aan partnerkerk de Ontmoeting 
in Barneveld. Ruim 60 pakketten 
werden uitgedeeld. Hieronder het 
verhaal van Ariëtte die een van de 
paastassen bezorgde. 

Hoe ik dan toch een paaspakket heb 
bezorgd……
We zijn weken voor Pasen 
aangespoord om een paaspakket bij 
een bekende te brengen. Ik vind dat 
soms lastig; om de boodschap van 
Jezus te koppelen aan een ‘cadeau’. 
Tijdens een OASE bijeenkomst kreeg 
ik toch opeens heel sterk het idee dat 
ik een pakket moest meenemen. Het 
duurde een paar dagen voordat ik 
durfde. Ik heb gebeden tot God voor 
het juiste moment. Toen ik aanbelde 
bij het gezin wist ik dat het goed 
was. Het pakket werd dankbaar en 
emotioneel aangenomen. De vader: 
“Ik vind het goed dat iemand onze 
moeilijke tijd heeft gezien”. God zag 
het, en ik mocht het uitdelen. 
Ariëtte van der Feen

Maak kennis met Suzette

Door mijn studie Internationale 
Ontwikkelingsstudies heb ik 
ervaring opgedaan met werken 
in ontwikkelingslanden. Zo werd 
ik geraakt door de nood onder 
straatkinderen en ben ik in 2006 
bij een christelijke trainingsschool 
voor kinderwerkers beland. In de 
twee jaar die volgden, ben ik onder 
de indruk gekomen van Gods liefde 
voor kinderen. Daarna heb ik 4,5 jaar 
gewerkt bij een straatjongerenproject 
in Bolivia. Sinds augustus 2013 ben ik 

terug in Nederland. In maart 2014 
ben ik voor twee dagen bij OASE 
begonnen als kinderwerker. Mijn 
prioriteit is om de bestaande kidsclub 
op zondag te ondersteunen en verder 
te ontwikkelen. Een belangrijke taak, 
want momenteel komen er zo’n 30 
kinderen elke zondag. Zo help ik eraan 
mee dat de kidsclub de veilige plek is 
waar kinderen Jezus persoonlijk leren 
kennen voor in hun dagelijks leven.

Suzette Vonhof

Uitnodiging! Vier zondag 15 juni het doopfeest mee bij OASE.

We hopen dat er vijf mensen worden gedoopt en twee 
mensen (die eerder al gedoopt zijn, maar lang niet naar de 
kerk gingen) uitspreken in het openbaar dat ze willen leven 
met Jezus. Wanneer mensen ingaan op Gods uitnodiging 
geeft dat altijd veel blijdschap. In de Bijbel vertelt Jezus 
drie verhalen waarbij steeds wordt genoemd dat er grote 
blijdschap is en dat er uitbundig wordt gefeest wanneer 
mensen terugkeren tot God (zie Lucas 15). Dat ervaren wij 
nu, 2000 jaar later, ook zo. Dus van harte welkom en vier 
mee! 11.30 Koffie/thee | 12.00 Begin van het doopfeest 
| 13.00 Naar het water | aansluitend zelfmeegebrachte 
lunch.
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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: 

ING: 42 13 567 ten name van:

‘Zendingsgemeente OASE A’dam 
Nieuw-West’. Voor vragen over 
de financiën kun je terecht bij 
penningmeester Sanne van 
Dijk: sannevandijk@gmail.com of 
06-22853830

OASE wordt groter. Telkens ben ik, 
Mieke, weer verwonderd over wat 
OASE nu is. Verwonderd en een 
beetje bang. Haast ongemerkt ben 
ik de coördinator geworden van 20 
connect-groepen in OASE. Dit zijn 
groepen van 3 tot 5 mensen die 
wekelijks samenkomen. Hier worden 
we vrienden, bemoedigen we elkaar, 
dagen we elkaar uit om Jezus te volgen 
en ook anderen tot discipel te maken. 
In het begin moest ik het vooral zelf 
voordoen, mijn eigen groep leiden, 
laten zien wat we voor ogen hadden. 
Nu moet ik veel meer anderen 
ondersteunen en leiding nemen. Dat 
ben ik niet zo gewend. Juist daarom 
verdiept mijn persoonlijke relatie met 
God. Hij zegt: wees niet bang, Ik ben 
met je.

Serge, Mieke, Manuel 
en Paolo-update 

Maak kennis met Mirella

Kun je iets over jezelf vertellen?
Hoi, ik ben Mirella en ik ben 34 jaar oud. Ik ben moeder van Rody en Fred is 
mijn vriend. Ik woon in Slotermeer en mijn hobby’s zijn vooral wandelen en 
fietsen. 

Hoe ben je bij OASE terecht gekomen?
Ik woon om de hoek bij Mieke en Serge. Met Pasen kreeg ik een paastas met 
levensmiddelen als bemoediging. Ik ben totaal niet gelovig opgevoed. In 
november 2013 besloot ik om met kerst eens naar de kerk te gaan, omdat ik 
toch wel geïnteresseerd was.

Wat is er toen gebeurd?
Ik kreeg meer contact met Mieke. Op een nacht toen we al sliepen ging de 
deurknop uit zichzelf heen en weer. Er hing in het huis een heel negatieve 
sfeer, het werd ijzig koud. Ik werd heel bang omdat ik wist dat er boze geesten 
in ons huis waren op dat moment. De volgende dag ben ik naar Mieke gegaan 
en ik vertelde dat ik het heel eng had gevonden en ik vroeg of ze me kon 
helpen. Toen is er voor me gebeden om vergeving voor verkeerde dingen in 
mijn leven en ook voor de vervulling met de heilige Geest. En toen werd ik 
helemaal warm en rustig van binnen. Vanaf dat moment ben ik gaan Bijbel 
lezen en dat geeft me rust. Ook bezoek ik nu een connect-groep van OASE. Dat 
is heel leuk en het helpt me om te ontdekken dat ik niet de enige ben die met 
lastige dingen rondloopt. Nu hoop ik 15 juni te worden gedoopt!


