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1. Inleiding 
 
Oase Arnhem is een lokale, christelijke gemeenschap, deel van het veel grotere lichaam van Christus in 
Arnhem, in Nederland en in de wereld. Wij vinden het een voorrecht om kinderen van God te mogen zijn, 
met elkaar te mogen optrekken en naar elkaar en mensen in onze omgeving te mogen omzien en elkaar 
in liefde te dienen. Onze missie is om “enthousiaste volgelingen van Jezus Christus te zijn, die mensen bij 
het hart van God de Vader brengen.” Dat is allereerst omdat wij zelf zoveel liefde en genezing gevonden 
hebben in de kring van God de Vader, Zoon en Heilige Geest. Vanuit die liefde, genezing en andere 
Goddelijke gaven en talenten benaderen wij ook anderen. 
 
In deze gemeenschap is iedereen een bouwsteen, iemand die op zijn of haar eigen manier bijdraagt. We 
zijn dankbaar dat Jezus Christus de hoeksteen is, die zijn gemeente bouwt, haar inspireert, haar leidt en 
die zijn leven voor haar gegeven heeft en zo laat zien wie God de Vader is door de kracht van de Geest 
van God. 
 
Op 1 oktober 2018 is een nieuw leidersteam van Oase Arnhem aangesteld. Dit is dan ook het eerste 
jaarplan dat wij als nieuw team aan de gemeenschap voorleggen. We staan echter in een veel langere 
traditie en zijn dankbaar voor wat het team vóór ons en de verschillende teams en leiders vóór ons, als 
erfenis nagelaten hebben. 
 
In 2019 gaan we natuurlijk allereerst gewoon door zoals de voorgaande jaren, door een lokale, christelijke 
gemeenschap te zijn, door God te zoeken, door te bidden en te aanbidden, door met elkaar op te trekken, 
door elkaar te onderwijzen en bij te staan. Toch zijn er wel accenten voor 2019 die we willen aangeven. 
Deze accenten zijn geclusterd naar de verschillende aandachtsgebieden die we in de gemeenschap 
onderkennen.  
 
De visie op verschillende gebieden is in de meeste gevallen tot stand gekomen in uitwisseling tussen de 
bedieningsleiders en het leidersteam. Visievorming is een voortdurend proces en we hopen dat de 
komende maanden goed met elkaar voort te kunnen zetten. Het begin is er. Niet alle wensen en ideeën 
zullen direct gerealiseerd kunnen worden en daar willen we ook ontspannen in zijn. We strekken ons uit 
naar wat God ons geeft en waar wij deuren zien die door Hem geopend worden. 
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2. Visie 
 
We schreven al dat we “enthousiaste volgelingen van Jezus Christus willen zijn, die mensen bij het hart 
van God de Vader brengen.” Dat is al jarenlang de missie van Oase Arnhem en die omarmen we van harte. 
Ook hierin ervaren we dat we op de schouders van onze vroegere leiders en inspirators staan. 
 
Eind 2018 hebben we een uitgebreide prekenserie over het evangelie, het goede nieuws over Jezus 
Christus, gedaan. Dit goede nieuws is breder dan vergeving van zonden alleen, het geeft aan dat we 
dagelijks met de Vader, Zoon en Heilige Geest mogen leven. We worden uitgenodigd in de kring van deze 
drie-eenheid en daar vinden we het leven van het Koninkrijk. Ons doel is om met elkaar dat leven te leven 
en andere mensen te helpen dat ook te ontvangen en te gaan ervaren. Dat bedoelen we ook met ons 
motto “Wij willen enthousiaste volgelingen van Jezus zijn, die mensen bij het hart van God de Vader 
brengen.” Mensen, zowel binnen de gemeenschap als daarbuiten, hebben soms nodig daarbij de hand 
van anderen te kunnen vasthouden. 
 
Onderdeel daarvan is dat we ons steeds laten leiden door God, dat we luisterend bidden en van daaruit 
handelen. Daarbij willen we steeds corrigeerbaar zijn en ons inzicht door anderen laten aanvullen. Hierbij 
strekken we ons uit naar echt leven (in tegenstelling tot religiositeit). Daarom zullen we in 2019 korte 
prekenseries hebben o.a. over “luisterend bidden”, “kom bij de Bron” en van daaruit “delen vanuit het 
hart” en “leven in je omgeving.” Dit is eigenlijk priesterschap: ontvangen van God en uitdelen in je 
omgeving. 
 
Waar mogelijk trekken we deze onderwerpen ook door richting kinderen, tieners en thuisgroepen en 
betrekken we hen in de activiteiten binnen de gemeenschap. 
 
Qua waarden hebben we een aantal dingen voor ogen: 

• God roept ons ook op om zoveel mogelijk met het verleden in het reine te komen, o.a. door waar mogelijk 
relaties te herstellen – met elkaar, met mensen buiten de gemeente en ook met vroegere gemeenteleden. 
In 2018 hebben we al zoveel mogelijk gedaan om dit herstel te laten plaatsvinden, maar waar nodig zullen 
we dit in 2019 voortzetten. We willen ons verootmoedigen en nederig naar elkaar toe opstellen. 

• We willen helderheid in de richting van de gemeente scheppen door gericht onderwijs aan te bieden, met 
name verwoord door een aantal vaste interne en externe sprekers die de richting van de gemeente 
verwoorden; en door ruimte scheppend, dienend leiderschap dat met wijsheid richting geeft. 

• We willen met elkaar een cultuur omarmen met ruimte voor verscheidenheid. Met andere woorden, we 
willen het vaak binnen Rafael genoemde motto “Eenheid in hoofdzaken, vrijheid in bijzaken, liefde in alle 
zaken” ook daadwerkelijk in praktijk brengen. 

 
We weten ook dat velen van ons persoonlijk herstel nodig hebben en daar willen we ook ruimte voor 
scheppen in afhankelijkheid van God. Onderdeel van het leven van God is het samenwerken met de Geest 
van God, door zijn leiding te ontvangen en op basis daarvan uit te stappen in verkondiging, profetie, 
voorbede en het uitstrekken naar genezing en de kracht van God in levens van mensen. In deze zin zijn 
we een charismatische gemeente. We willen gaan kijken hoe we daar vorm aan geven, zowel op zondag 
als op andere momenten. Dit zal vooral in het tweede kwartaal van 2019 zichtbaar worden.  
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Daarbij ervaren we dat we allereerst zelf uitgedaagd worden daarin uit te stappen – bijvoorbeeld door 
met het voorbedeteam samen te werken – meer dan naar externe sprekers op te zien en het op die manier 
van mensen te verwachten. 
 
We zijn erg blij met de kinderen, tieners en jongeren in ons midden – en hopen dat het er nog veel meer 
zullen worden van buitenaf! Momenteel is er al een nieuwe generatie op komst binnen de gemeente 
vanuit de kinderen. Voor de crèche-kinderen, peuters, kleuters en basisschoolkinderen zijn we redelijk 
voorzien wat betreft teams. Voor de tieners is dit team er op het moment van schrijven niet en het is één 
van onze grootste verlangens en gebeden om dit weer hersteld te zien worden. We willen ook gaandeweg 
meer jongeren (18+) uitdagen om in verschillende vormen leiderschap te gaan opereren en vragen 
iedereen daar ook aan mee te werken. Voor ouderen betekent dat misschien dat ze soms in een 
ondersteunende of coachende rol komen (geestelijk vader/moederschap). We investeren hiermee in de 
toekomst, van de gemeente en ook van jonge leiders individueel! 
 
Qua financiën is de situatie niet hopeloos maar wel krap. We hopen gaandeweg wat meer te kunnen gaan 
investeren in zending, uitreiken in onze omgeving maar ook aan onderhoud van het gebouw. Het is fijn 
als iedereen kan overwegen wat hij of zij kan geven. We zijn blij met een nieuw huurcontract van het 
gebouw voor 2019, dat goede voorwaarden kent en inmiddels getekend is. Er leven nog tal van andere 
ideeën, waarvan de belangrijkste in hoofdstuk 3 per aandachtsgebied aangegeven worden. 
 
Tenslotte heeft God de laatste maanden duidelijk tot ons gesproken niet overhaast tot actie over te gaan, 
maar in rust dingen van God te ontvangen, ideeën te vormen en te gaan als we er klaar voor zijn. God 
geeft ons dingen in rust en de groei en bloei komen van Hem. Dat is niet altijd eenvoudig, als leidersteam 
worstelen wij vaak met de balans tussen ideeën, verlangens en noden – en wat we zelf feitelijk 
aankunnen. Laten we dus ook de tijd nemen die nodig is, genieten van wat God ons vandaag geeft en ons 
met en voor elkaar uitstrekken naar meer van die fantastische liefde en genade van God. 
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3. Beleid per aandachtsgebied 
 
Dit hoofdstuk geeft de aandachtspunten per bedieningsgebied weer. De indeling in gebieden komt 
grofweg overeen met het organogram dat eerder verspreid is. 
 
De teksten zijn op verschillende manieren tot stand gekomen, waar mogelijk met input van 
bedieningsleiders en soms ook gebaseerd op de “Uitjes” die we met elkaar doorgewerkt hebben op een 
aantal onderwijsochtenden in 2018. Hartelijk dank aan iedereen voor zijn/haar inbreng hierin! 
 

3.1. Gebed 
 
Gebed is belangrijk. Het is onderdeel van ons dagelijks leven en bediening en ook als gemeente is het 
essentieel om God te zoeken in gebed want het draait tenslotte om Hem. Gebed is in relatie met God zijn: 
aanbidden, hart delen, vragen, smeken, luisteren, danken, stil zijn, strijden, vasten. Vanuit de wetenschap 
dat God altijd bij ons is, is gebed iets dat continu in ons hart is. Daarnaast is het ook iets waar we als 
gemeente vorm aangeven: waar 2 of 3 samen zijn, Hij heeft beloofd erbij te zijn. Gebed is dan een bewuste 
actie waarvoor tijd apart gezet wordt.  
 
We willen als gehele gemeente eens in de maand samenkomen op een woensdagavond om een gebeds/ 
worship avond te hebben. Wat gaaf is, is dat één van onze jong volwassenen toegezegd heeft om voor 
deze avonden de lead te nemen. Woensdagavond 6 februari willen we daarmee starten en deze dag ook 
een vorm van (creatief) vasten hebben als gemeente. Meer informatie volgt te zijner tijd.  
 
Naast door de gemeente georganiseerde gebedsmomenten lopen er ook regelmatig initiatieven van 
gemeenteleden zelf om bij elkaar te komen voor gebed, dat is kostbaar. Gebed is zo belangrijk. In Arnhem 
is er ook het stadsgebed, een gemeente-overstijgend initiatief om te bidden voor de stad, waar een 
echtpaar uit onze gemeente een leidende rol in heeft, evenals het gebedsconcert. Vanuit Hart voor 
Arnhem, waar Oase ook onderdeel van is, wordt ook de landelijke gebedsweek in de 3e week van januari 
vormgegeven. Waar mogelijk voegen wij ons als gemeente in dit initiatief.  
 
Heb jij ideeën over gebed? Van harte welkom om met ons van gedachten te wisselen! 
 

3.2. Aanbidding 
 
Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want 
de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in 
geest en waarheid. (Joh. 4:23-24) 
 
Aanbidding is ons hart afstemmen op Gods hart, waarbij we eerlijk zijn, ons zelf mogen zijn, God zoeken 
(in elke situatie), onze liefde voor God tonen, Zijn Naam prijzen, 24/7. Wanneer we God aanbidden dan 
wordt dit zichtbaar door de vruchten van de Geest: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en 
goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Gal 5:22). Het aanbiddingsteam maakt ruimte en 
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moedigt mensen aan om hun hart bij God te brengen. Het resultaat van voorgaan in aanbidding is dat de 
gemeente gezamenlijk in aanbidding komt. 
 
Het aanbiddingsteam van Oase Arnhem is een team van mensen waar een ieder een persoonlijke relatie 
met God heeft. Waar onderling vertrouwen en veiligheid is, waarin we elkaar goed (willen leren) kennen. 
We zijn gedreven om de gaven en talenten verder te ontwikkelen van muzikanten, zangers, vlaggers, 
dansers, geluidmensen en de beamermensen. Dit team gaat de gemeente tijdens de diensten voor in 
aanbidding d.m.v. muziek, vlag, dans, licht, geluid en multimedia. Zo faciliteren, ondersteunen en 
stimuleren wij de mensen zich op God te richten en Hem te aanbidden. Hierbij is ruimte voor improvisatie 
en vrije aanbidding. 
 
Het vlaggen en dansen is een onderdeel van de aanbidding binnen Oase Arnhem. Door vlag en dans wordt 
God meer zichtbaar voor de mensen. Tijdens de lofprijs en aanbidding kan de danser(es)/vlagger 
geïnspireerd worden door de Heilige Geest en zal het vlaggen in uitvoer brengen met de juiste kleuren en 
zo wordt God meer zichtbaar.  
 
Het is goed om kinderen en volwassenen die graag willen leren vlaggen, les te geven. Dit doen de mensen 
die bekwaam zijn in het vlaggen en een gezonde relatie met God hebben. Onderwijs in het vlaggen maar 
ook in het woord van God is hier in essentieel. Samenwerking met aanbiddingleiders, leiding van dienst 
of de spreker maken dat het vlaggen een aanvulling, onderdeel of toevoeging kunnen zijn van wat God 
doet tijdens de dienst. Dit alles om God zichtbaar te maken. 
 
Het geluidsteam en het beamerteam zijn ondersteunend aan dit geheel. Licht, geluid en multimedia 
maken dat het aanbiddingsteam in zijn geheel goed kan functioneren. Daarnaast zorgen zij er ook voor 
dat de gemeenteleden en gasten goed mee kunnen komen tijdens de aanbidding.  
 
Aanbidden is een doel op zich, niet een middel. 
 

3.3. Onderwijs en verkondiging 
 
De verkondiging op zondagochtenden is vanaf september 2018 thematisch georganiseerd. Er is een visie-
document van 4 pagina’s ontwikkeld waarin deze keuze toegelicht wordt. De verkondiging is natuurlijk 
ook weer gelinkt aan onze missie om “enthousiaste volgelingen . . . .” te zijn. Door een combinatie van 
duidelijk fundament in het Woord, persoonlijke doorleving en kwaliteit in presentatie en dus door 
meerdere weken één en hetzelfde thema van verschillende kanten te belichten, hopen we dat de 
verkondiging echt aansprekend, uitdagend en bemoedigend is en effect heeft op ons leven. 
 
Wie wil en tot Oase Arnhem behoort, kan het visie-document opvragen. De thema’s voor de eerste helft 
van 2019 zijn: levend gebed, luisterend bidden – delen vanuit het hart – aanbidding – leven in je omgeving 
– onverwacht – kom bij de Bron – leven met de Vader, Zoon en Heilige Geest. Voor de tweede helft van 
2019 zullen ze binnenkort vastgesteld worden. 
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3.4. Kinderen 
 
Plannen van de Euters voor 2019 
De verwachting is dat er rond de 10 kinderen komen tot de zomervakantie 2019, daarna stromen er 2 of 
3 kinderen door en wordt de groep kleiner. We zullen de naam voor de groep allerkleinsten, ‘Euters’, 
heroverwegen. 
 
Dit jaar willen we de top 10 kinderliedjes implementeren, middels communicatie binnen het team en 
gemeente gaan we dit promoten. De onderwerpen die dit jaar aan bod zullen komen zijn: Bidden & 
zegenen, De toren van Babel, Daniël in de leeuwenkuil en David & Goliath. 
 
Het blijft een grote uitdaging om er 1 hoofdleider bij te krijgen vanaf Q2 en de betrokken tieners te 
behouden als hulpleiders. 
 
Plannen OaseKids voor 2019 
Bij de OaseKids willen we proberen in 2019 zoveel mogelijk aan te sluiten bij de thema’s in de diensten. 
Dus thema’s zoals gebed en aanbidding komen ook bij ons aan bod. 
 
Komend jaar blijven we zoeken naar mensen die mee kunnen draaien in het team, zodat we elke zondag 
een eigen dienst voor de kinderen kunnen blijven behouden. We willen onderzoeken op welke manier we 
het team verder kunnen toerusten. 
 

3.5. Tieners en jeugdwerk  
 
Veel van onze tieners en jeugd zijn betrokken bij activiteiten in de gemeente. Zo helpen een aantal tieners 
bij de kinderen. Oefenen enkelen mee met het aanbiddingsteam. Helpen er een aantal bij de euters en 
doen ze mee aan andere activiteiten. Heel erg gaaf dat we zo onze tieners en jeugd betrekken bij het 
gemeenteleven. Dit willen we graag vasthouden en we willen dan ook eenieder aanmoedigen om naar 
hen om te zien en een (geestelijk) vader en moeder voor hen te zijn. 
 
Toch is het goed om ze ook een activiteit voor henzelf te bieden. Een plek waar ze zichzelf kunnen zijn, 
hun verhaal kunnen doen en God kunnen ontmoeten op hun niveau. Momenteel biedt één van de 
volwassenen een plek voor de tieners en we verlangen ernaar dat er meer van de generatie(s) boven hen 
(bijv. ook 20ers) opstaan om een programma te bieden. Er beginnen ideeën op te borrelen en we willen 
graag mensen met hart voor tieners en jeugd bij elkaar halen om daar verder over te praten en actie aan 
te geven. 
 
Wat betreft events is het al concreter. Er zijn mensen die met hen mee willen naar Soul Survivor en ook 
U-turn staat op het programma. Mogelijk kunnen we ze ook meenemen naar andere events zoals het 
Rafael NL 4all festival. Het komende jaar gaan we aan deze zaken meer vormgeven. 
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3.6. Thuisgroepen 
 
De thuisgroepen vormen de kern van de ontmoetingen door de week om elkaar beter te leren kennen, 
samen in geloofsvragen op te trekken en persoonlijke situaties te delen met elkaar. De thuisgroepen zijn 
per wijk opgedeeld zodat er voor iedereen een goed bereikbare kring is waarvan je deel kunt worden. De 
avonden zijn vrij gekozen maar de meeste kringen kennen een schema van om de 14 dagen op een 
woensdagavond bij iemand thuis, soms zelfs voorafgegaan door een maaltijd. Het verlangen is om 
iedereen te betrekken bij de thuisgroepen zodat voor ieder een eigen plaats in een kring gevonden kan 
worden. Deelname kan bevorderd worden door antwoorden te vinden bij bijzondere situaties of 
versterking te zoeken in wijken waar weinig leden bij elkaar wonen.  
 
In het komende jaar is het verlangen om meer zichtbaarheid te geven aan het werk in de thuisgroepen 
door ervaringen vanuit de thuisgroepen te delen in de zondagsdienst, een grotere samenhang te 
bevorderen tussen kringenwerk en de woordbediening, het leiderschap voor kringenwerk te stimuleren 
en te ondersteunen en de thuisgroepen meer te betrekken bij de eigen gemeenteactiviteiten. 
 

3.7. People intro 
 
De reikwijdte en de naamgeving van dit deelgebied is iets om over na te denken. Momenteel zijn hierin 
welkomstteam, alpha, beta, youth alpha, daklozenkerk, introductie nieuwe leden en mensen verbinden 
met elkaar en met Jezus geadresseerd. Het deelgebied heeft natuurlijk meer raakvlakken, een paar 
steekwoorden om te prikkelen: 

• missionaire gemeenschap 

• mensen verbinden met, en integreren in, het gemeenteleven (kringen, gebed, aanbidding, diensten etc) 

• alpha als "levend instrument" 

• toerusting van outreach-teams. 

Recentelijk is de aansturing van het welkomstteam overgedragen en worden er nieuwe flyers gemaakt. 
Ook zijn er ideeën over verbinding met de daklozenkerk en is er een alpha geweest. In het verleden is er 
introductie gedaan met de "vrienden van de visie cursus"; dit materiaal zal moeten worden bijgewerkt. 
De komende tijd wordt de eerste stap om naar eenieder te luisteren en van daaruit meer vorm te gaan 
geven. De verwachting is dat dit een proces is wat tijd kost en we willen daar ook echt de tijd voor nemen 
en gepast stappen ondernemen waar nodig. 
 

3.8. Pastoraat 
 
De afgelopen 2 jaar zijn we gegroeid als team en in het helpen en bijstaan van mensen. We hebben 
mensen kunnen zegenen, mensen kunnen bijstaan, mensen op weg kunnen helpen. Mensen vanuit Oase 
hebben we bijgestaan in hun situatie maar ook mensen buiten Oase hebben we mogen helpen. In die 2 
jaar heeft de tweehoofdige leiding een team van mensen onderwezen in pastorale hulpverlening. Dit 
gebeurde 1x per maand een hele dag. Iedere pastoraalwerker heeft zijn of haar eigen talent om mensen 
te kunnen helpen. Daar maken we als team dankbaar gebruik van. 
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Voor 2019 gaan onze gesprekken met mensen gewoon door en zullen de onderwijsdagen ook weer van 
start gaan. Wij als pastoraal team zijn er ook in 2019 klaar voor om mensen te dienen in hun leven waar 
ze vastlopen. 
 

3.9. Gebedsteam 
 
Wij bidden allemaal voor elkaar. In de gemeente Oase wordt tijdens of na de dienst gebeden voor mensen 
die dat willen, zij het voor problemen, werk, financiën, gezondheid, etc. We hebben ook mensen die zich 
toeleggen op voorbede. Het gebedsteam bidt voor mensen in de kracht van de Heilige Geest en is 
afhankelijk van Gods leiding. Het Bijbelvers dat het gebedsteam als basis gebruikt is Matheus 16:17,18 
hierin staat: “Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten 
uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen en zelfs indien zij iets dodelijks 
drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen 
worden.” (NBG51) 
 
Het gebedsteam bestaat uit 11 personen. Wij komen om de drie weken samen om te bidden en God te 
zoeken. We hebben ook soms korte studies die te maken hebben met het gebedsleven. Het is belangrijk 
als bidders dat wij niet alleen voor anderen bidden maar ook voor elkaar bidden en dat doen wij op de 
dagen dat wij als team samen komen. We bidden en vasten om Gods liefde zichtbaar te zien worden in 
de levens van de mensen waarvoor wij bidden. Soms is er een specifiek verzoek om voor een bepaalde 
situatie te bidden en dat doen wij dan als team. 
 
Voor de toekomst zouden wij meer mensen in het team willen hebben. Ook merken wij dat mensen 
vragen naar mogelijkheden om langer/meer diepgaand gebed te ontvangen. Dat is iets wat we nu nog 
niet hebben, maar we willen dat in de toekomst wel graag faciliteren. We zullen ook een paar keer in het 
jaar gaan vasten als team, om Gods kracht te kunnen zien in de levens van het team en de gemeente.  
 

3.10. Social action / Presiklife 
 
Presiklife is een bediening die zich bezig houdt met het uitreiken naar de mensen die in de wijk Presikhaaf 
wonen. Dit doen wij door laagdrempelige activiteiten te organiseren zodat we contacten kunnen leggen 
met de mensen van de wijk, waarbij we aansluiten bij hun behoeften. We proberen door deze contacten 
mensen in contact te brengen met Jezus Christus. Dit doen wij door hen te dienen met goedkope kleding, 
door een luisterend oor te bieden, voor hen te bidden als ze met een probleem komen of ziek zijn. 
 
Op de 1e 2 vrijdagen in de maand heten we mensen welkom door middel van mooie kleding voor een 
spotprijs en daarom heen een sociaal gebeuren van koffie, thee, soep en een gesprekje of gewoon 
aanwezig zijn voor wat iemand wil delen. Met als doel dienstbaarheid, liefde van God doorgeven d.m.v. 
hartelijkheid, huggen en incidenteel overige activiteiten zoals maaltijden en vrijwilligersbijeenkomsten.  
 
De vaste kern van het team bestaat uit 5 mensen uit de Oase en de rest zijn vrijwilligers uit de wijk 
(ongeveer 10). Als kernteam proberen wij door middel van hoe wij met elkaar omgaan als christenen te 
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getuigen van ons geloof met of zonder woorden. Daarnaast is er een gebedsteam betrokken bij dit werk 
van 5 bidders.  
Organisaties in de wijk waar wij contact mee hebben zijn verder het ROC vanwege de taalmaatjes die zij 
leveren (voor mensen die hun Nederlands willen verbeteren); de opbouwwerkers van Rijnstad, die 
eveneens vrijwilligers bij ons plaatsen; het wijkteam wat onze inspanningen een warm hart toedraagt; en 
Allon Cheng en Vitanova (voorheen Resto van Harte) voor de soep en maaltijdvoorzieningen. 
 
Hiernaast wordt er Nederlandse taalles gegeven aan vluchtelingen en mensen die de taal nog niet machtig 
genoeg zijn. De motivatie hiervoor is liefde en bewogenheid voor deze vluchtelingen; de wens om mensen 
zich beter thuis te laten voelen in Nederland en hen met elkaar en met ons te verbinden; en het motto 
“blessed to be a blessing.” 
 

3.11. World action 
 
Zendelingen zijn een wezenlijk onderdeel van de gemeente om opvolging te geven aan de grote opdracht 
(Mar. 16:15). Het is goed dat mensen zich toewijden om de uit te gaan en het evangelie op verschillende 
plaatsen in de wereld brengen. Inmiddels zijn de relaties met onze zendelingen in Roemenië flink 
versterkt. Er is weer een thuisfront commissie en ze hebben een adviesrol naar het leidersteam. Input van 
buitenaf (buiten NL) is erg goed voor de gemeente, want het plaatst dingen in perspectief. Multicultureel 
zijn is een wezenlijk onderdeel van Oase en hoe mooi is het om dat te verbinden naar de wereld. 
 
De relaties met Albanië zijn inmiddels verwaterd. Jammer, want dergelijke verbindingen geven toch een 
extra dimensie aan de gemeente. Het is namelijk krachtig om op gemeenteniveau, niet alleen individueel, 
met de wereld te verbinden. Rafael is overigens verbonden aan The International Church of the 
Foursquare Gospel (“Foursquare”), een internationale denominatie, wat ook mogelijkheden geeft tot 
verbinding met andere kerken in de wereld. Zo hebben mensen uit onze gemeente al gepreekt in 
Foursquare gemeentes op basis van deze relatie en zijn er verschillende bijeenkomsten. 
 
Komend jaar willen we meer samenwerking gaan zoeken met andere thuisfrontcommissies, kerken in het 
buitenland en op Foursquare niveau. Er wordt overigens veel geworsteld met zaken als giften, belasting, 
subsidies, verzekeringen, pensioen e.d. rondom zendelingen en Rafael is bezig met een plan. Goed om te 
kijken hoe we ook daar gebruik van kunnen maken. 
 

3.12. Leidersteam 
 
Zoals gezegd is er per 1 oktober 2018 een nieuw leidersteam van start gegaan. Zowel de afscheidsdienst 
van het oude team, op 1 oktober 2018, alsook de inzegening van het nieuwe team op 29 oktober, waren 
hele indrukwekkende samenkomsten waar we met veel dankbaarheid op terugkijken. 
 
Het is redelijk uniek dat er in één keer een geheel nieuw leidersteam aantreedt. Dat betekent dat er in 
principe weinig behoud van ervaring is en het nieuwe team dus veel uit te zoeken heeft. We merken dat 
dat ook echt het geval is en veel tijd en energie kost. We hebben één avond gehad met het oude team 
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samen, waarin highlights in verschillende beleidsgebieden besproken zijn. Ook voor onderlinge 
kennismaking nemen we tijd. 
 
Tot nu toe hebben we aandachtsgebieden verdeeld en zijn per aandachtsgebied (min of meer volgens de 
indeling van dit derde hoofdstuk) aan het bidden en denken hoe één en ander ingevuld kan worden – 
waar mogelijk samen met de bedieningsleiders. Dit proces zal de komende maanden nog door gaan. 
Verder willen we op enig moment ook nadenken over het leiderschapsmodel van Oase Arnhem. Deze 
discussie is de afgelopen jaren aangegaan, maar niet volledig afgerond. Aangezien een soortgelijke 
bezinning ook binnen Rafael Nederland plaatsvindt, zullen we intensief samenwerken met RN. 
 
Het afgelopen jaar heeft het leiderschap begeleiding gehad van 2 senior voorgangers uit Rafael. We zijn 
enorm dankbaar voor deze steun. Als de bezinning op het leiderschapsmodel voltooid is en alle 
bestuursfuncties overgedragen zijn aan het nieuwe leidersteam, hopen we hen van harte te kunnen 
bedanken en de begeleiding terug te brengen naar het normale niveau van de regio. 
 

3.13. Leiderschapsontwikkeling 
 
Met elkaar dragen we Oase Arnhem. Een bijzonder kenmerk van onze gemeenschap is dat bijna iedereen 
wel iets doet. Dat is een groot goed en iets dat we willen koesteren. 
 
We willen leiders op verschillende niveaus en met verschillende aandachtsgebieden ongeveer één keer 
per maand uitnodigen voor training, gebed en onderlinge opbouw. Een meer gedetailleerd plan hiervoor 
zal begin 2019 ontwikkeld worden. 
 

3.14. Leiding van Dienst 
 
De Leiding van Dienst coördineert de samenkomsten in overleg met de spreker, aanbiddingsleider, 
kinderwerk en eventueel anderen en is tijdens de dienst ook aanspreekpunt voor beelden, profetieën e.d. 
Gemeenteleden die Leiding van Dienst doen komen af en toe bijeen met de aanbiddingsleiders en de 
interne sprekers om lijnen uit te zetten en afspraken over de inrichting van de samenkomsten te maken.  
 
De speerpunten waar we het komende jaar mee aan de slag willen zijn: 

• Visie vertalen en verbinden met de praktijk in de diensten 

• Verbinden Aanbiddingsteam, Leiding van Dienst, Gebedsteam, Sprekers/Preken 

• Toerusten Leiding van Dienst, Gebedsteam etc. 

• De samenkomsten zowel qua vorm als qua inhoud laten aanhaken bij tieners/jeugd/alpha/kids/ 
vluchtelingen/daklozen etc. 

 

3.15. Contacten Rafael Nederland 
 
In 3.13. schreven we al over de speciale ondersteuning die Rafael Nederland ons het afgelopen jaar 
gegeven heeft. Reguliere contacten lopen via: 
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• Regio-ontmoetingen 

• Rafael Impact-dagen 

• Het jaarlijkse 4All festival 

• Het jeugd-event U-turn 

• 24-Uurs leidersontmoeting 

• Eén of twee werkvergaderingen per jaar. 

 
We proberen de planning van deze activiteiten via een kalender op de website zichtbaar te maken, of 
zullen de data anders op andere manier aan betrokkenen communiceren. 
 
We beschouwen het als een groot goed om deel van een groter geheel in het lichaam van Christus te zijn. 
 

3.16. Interkerkelijk contact Arnhem 
 
Als gemeente zijn we betrokken bij Hart voor Arnhem, een initiatief van diverse (vooral evangelische) 
kerken in Arnhem. Het doel is vooral om ons te verbinden met elkaar, elkaar te bemoedigen, uit te 
wisselen wat er leeft en gaande is en samen het kerk-zijn in de stad vorm te geven. Daartoe wordt er zo’n 
3 keer per jaar een lunch georganiseerd om elkaar als gemeenteleiders te ontmoeten. We proberen hier 
vanuit Oase bij aanwezig te zijn. Ook gebed wordt interkerkelijk vormgegeven, zie verder onder 3.1.  
 

3.17. Organisatie 
  
Organisatie beslaat o.a. de volgende punten: 

• Bestuurlijke zaken (conform de statuten van het kerkgenootschap “Rafaëlgemeenschap Oase Arnhem”) 

• Jaarplan en jaarverslag (samen met begroting en financieel verslag gepubliceerd op de website) 

• Planning en organisatie van events 

• Kalender 

• AVG 

• Huisvestingsbeleid. 

 
We zijn erg blij met verschillende vormen van ondersteuning die het leidersteam hierin ontvangt. 
 

3.18. Communicatie 
 
Persoonlijk contact is in veel gevallen het belangrijkste, maar gestructureerde informatie-uitwisseling 
vindt plaats via onze website, de wekelijkse mededelingen-email, diverse functionele emailadressen en 
mededelingen tijdens de samenkomst. In het vierde kwartaal 2018 is onze nieuwe website gelanceerd! 
 
We hebben in 2018 een flinke inspanning gedaan om onze ledenadministratie en gegevensbeheer op de 
regels van de AVG af te stemmen. In 2019 zal hier op onderdelen nog een gevolg aan gegeven moeten 
worden. 
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3.19. Financiën 
 
Het financiële beheer zal staan in het licht van goed rentmeesterschap. We willen rekenschap geven van 
het gevoerde financiële beleid, als uitvloeisel van beleidskeuzes die we als Oase maken. Beleidskeuzes die 
weer voortvloeien uit de verantwoordelijkheden die we willen dragen, maar ook uit de visie die we als 
gemeenschap willen uitdragen.  
 
Heel praktisch betekent dit dat we koesteren wat het nieuwe financiële beheer de afgelopen periode al 
heeft opgebouwd en veel verwachting hebben van wat de verdere optimalisatie van het financiële beheer 
zal uitwerken. Daarnaast kijken we naar de toekomst. Hoe investeren we in de groei van een vitale 
gemeente en wat zijn daar de financiële consequenties van? Dan gaat het onder andere over:  

• verantwoord gebouwenbeheer 

• overeenkomsten met de gemeente Arnhem 

• de tienden voor Rafael Nederland. We willen vanuit de huidige situatie weer toegroeien naar het brengen 
van onze tienden aan Rafael Nederland en zetten daartoe in 2019 een flinke (maar nog niet volledige) stap. 

De keuzes die we daarin maken hebben consequenties voor de vermogenspositie van Oase. Er zal dan 
ook verscherpte aandacht zijn voor de ontwikkeling van deze positie op de langere termijn. 
 

3.20. Beheer gebouw 
 
Het huurcontract van het gebouw is verlengd tot eind 2019. Er is spraken van een maand opzegtermijn. 
Er is een mooie deal gemaakt, waardoor we dit jaar de helft aan huur betalen en er is ons toegezegd dat 
we een jaar gratis krijgen. Hieruit kan worden afgeleid dat we na 2019 nog een jaar het gebouw kunnen 
huren, maar dit is geen harde afspraak. 
 
Voor het komende jaar kunnen we niet anders dan op basis van dit gegeven een beleid maken. Korte 
termijn voor het komende jaar en visie ontwikkelen voor de lange termijn. Voor de korte termijn zijn er 
een aantal dingen die gedaan moeten worden en die kunnen we financieren door de huurverlaging. Er is 
een inventarisatie opgestart om vast te stellen wat deze dingen zijn, maar we weten al dat: 

• het dak gerepareerd moet worden op twee plaatsen (lekkage), 

• de kozijnen aan de achterzijde van het gebouw moeten worden vervangen, zodat de ramen er niet uitvallen 
en 

• de olieketel vervangen moet worden, omdat die vaak uitvalt.  

• (de oplossing is afhankelijk van de langer termijn visie) 

Daarnaast wordt de aankleding aangepakt, zodat de kerk weer opgefrist wordt en het een plezierige 
plaats is om samen te komen. 
 
Voor de langere termijn zullen we in gesprek gaan met o.a. de bedieningsleiders over het gebruik van het 
gebouw. Mochten we naar een ander gebouw gaan dan is het goed te weten wat we met elkaar zoeken. 
Wat de impact is op o.a. de samenkomst, kinderwerk, social action en Presiklife? Er zijn veel initiatieven 
ontplooit binnen Presikhaaf waar ons gebouw voor gebruikt wordt en dit is een essentieel onderdeel van 
Oase. Het is goed om dit in kaart te brengen, Gods voorziening te verwachten en samen visie te 
ontwikkelen mochten we het gebouw op langer termijn moeten verlaten.  
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Het geluid en andere apparatuur is verouderd, maar functioneert nog. Er zijn op dit moment geen plannen 
om dat aan te pakken, tenzij er zich onvoorziene problemen voordoen. Tot slot is het goed om het aantal 
kosters uit te breiden, zodat de lasten beter verdeeld worden. 
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4. Tot slot 
 
We kunnen veel plannen, wensen en ideeën hebben – maar per saldo, “als de Heer het huis niet bouwt, 
tevergeefs zwoegen de bouwlieden eraan.” 
 
We zien dus op naar God, we zoeken Hem en willen kijken waar Hij deuren opent en echt dingen op ons 
hart legt om aan te pakken. Het is verleidelijk om een soort “actie-kalender” te hebben, maar dat is niet 
hetzelfde als vanuit de hand van God leven. Dus we zijn elk moment bereid onze plannen en prioriteiten 
te herzien en ons te richten op wat Hij ons geeft – bouwend en leunend op datgene wat Hij ons al eerder 
gegeven heeft en op het fundament dat Hij in het Woord geopenbaard heeft. 
 
We nodigen iedereen uit om hieraan mee te doen. Het is zo heerlijk dat God voor iedereen een plek heeft, 
iedereen speciale gaven en talenten en een bijzondere persoonlijkheid gegeven heeft. Daar mag jezelf 
mee werken, maar daar mag je ook anderen mee dienen. 
 
Dus laten we ons richten op die levensstroom van God, die fantastische liefde van God de Vader, Zoon en 
Heilige Geest – en zien wat Hij door ons heen in 2019 gaat doen. Welkom bij de Oase! 
 


