
 

31 december 2017 

Terugblik op 2017/ eindejaarsbrief 

Beste Oasegangers, 

In deze brief geven we een korte terugblik op de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden dit jaar. 

Ontwikkeling binnen het leiderschapsteam 
Begin 2017 zijn Fredny en Sylvia Sophia afgetreden als oudstenechtpaar om zich te kunnen focussen op hun 
eigen herstel. Met twee oudsten in het leiderschapsteam en zorgelijke ontwikkelingen in de gemeente is er hulp 
gevraagd aan Rafael Nederland. Henk Rothuizen en Bart Groeneveld zijn gekomen voor minimaal een jaar, om de 
gemeente te ondersteunen en te versterken. Henk is voornamelijk gericht op onderwijs over persoonlijke groei en 
gemeente zijn. Bart heeft de focus op het groepsproces van de gemeente en de ontwikkeling van leiderschap. 
Daarbij vullen ze elkaar goed aan. Als leiderschapsteam ervaren we betekenisvol support en coaching voor de 
gemeente en voor ons als team. 

Ontwikkelingen waar we dankbaar voor zijn 
• Onderwijsochtenden over het gemeente zijn worden goed bezocht en gewaardeerd. 
• De thuisgroepen zijn van start gegaan; een plek waar relaties verstevigd kunnen worden en waar er meer naar 

elkaar wordt omgekeken. 
• De barmhartigheidsbedieningen onder de vluchtelingen, daklozen, taalles, kledingwinkel Presikhaaf, etc. We 

hebben deze bedieningen erkend en willen de mensen praktisch en geestelijk ondersteunen in hun werk. 
• Mensen die verantwoording (willen) nemen, en voor de bedieningen die goed lopen en in ontwikkeling zijn.  
• Een gemeente in de stijgers die van ontspanning kan genieten. Een gemeente die in verwachting is van een 

hoopvolle toekomst.  
• We zijn dankbaar voor Henk Rothuizen en Bart Groeneveld die hun tijd vrij hebben gemaakt om ons te 

begeleiden. 

Oase nu 
Op de onderwijsochtenden hebben we de missie  van Oase opnieuw bekrachtigd, mooie vruchten van afgelopen 
jaren waarin we bezig zijn geweest met onze identiteit in Christus. Bemoedigend om te zien hoe we een unieke 
plek in nemen als gemeenschap in Arnhem om samen met alle kerken te dienen in Gods Koninkrijk. 

In januari hebben we weer een doopfeest waar drie mensen worden gedoopt! 

Op 13 januari gaan we verder met de onderwijsochtenden. De overige data zijn: 17-02; 10-03; 14-04. 

Het beleid en de begroting zijn door het begeleidingstraject nog in ontwikkeling. We hopen in de eerste maanden 
van 2018 het leidersschapsteam uit te breiden en de plannen met de begroting en het beleid te actualiseren. Tot 
die tijd gaan we nog verder met de huidige begroting en het beleid. Een zegen om te melden dat de inkomsten en 
uitgaven in balans zijn. 

Tot slot 
We hebben al met al een bewogen jaar achter de rug. Desondanks merken we dat Immanuel -God met ons- de 
basis is waarop we kunnen bouwen. 

We willen jullie hartelijk danken voor jullie bijdrage ook dit jaar; niet te vergeten de mensen die ongezien en in stilte 
of op afstand op allerlei manieren zich inzetten voor Oase. We hebben elkaar nodig. We wensen jullie allemaal 
Gods rijkelijke Zegen toe en een hoopvol 2018. 

Hartelijke groet, 

Caren van Essen, Alex Patty, Henk Amelsbeek en Eric Samuel. 

 


