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“Wij willen enthousiaste volgelingen van Jezus Christus zijn,
die mensen bij het hart van God de Vader brengen”
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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.
Het jaar 2020 is een bewogen jaar geweest. Door COVID-19 zijn we als gemeente uitgedaagd op andere
manieren bij elkaar te komen. Ook heeft dit de nodige impact gehad op het gemeente werk. Niet alle
activiteiten konden doorgang vinden. Ook zijn er veranderingen in het leidersteam wat op 1 oktober 2018
is aangesteld. De koers echter van de afgelopen twee jaar, 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, zetten we ook in 2021 door. Hoe we e.e.a. willen vormgeven en welke
accenten we voor 2021 willen aangeven is in dit jaarplan te lezen. De plannen zijn geclusterd naar de
verschillende aandachtsgebieden die we in de gemeenschap onderkennen.
De visie op verschillende gebieden is tot stand gekomen in uitwisseling tussen de bedieningsleiders en
het leidersteam. Visievorming is een voortdurend proces en we hopen dat het komende jaar met elkaar
voort te kunnen zetten. Niet alle wensen en goede 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.
Eind 2018 zijn we begonnen met themaseries in het onderwijs. Soms duurt zo’n serie 2 of 3 weken maar
vaak ook langer. De series helpen om de basiswaarheden over een bepaald thema goed te verankeren.
Een bron van zegen en vreugde was toen kinderen en aanbiddingsteam ook meer bij deze thema’s
begonnen aan te sluiten. Dat helpt in de onderlinge communicatie tussen verschillende generaties en we
hopen dat het ook tot zegen zal zijn binnen gezinnen. Ook zijn sommige thuisgroepen gaan aansluiten bij
de thematische benadering.
Kinderen en tieners hebben prioriteit om het evangelie, onze relatie met God en het hart van God de
Vader mee te delen. Ook in 2021 blijft dit een aandachtsgebied waar we meer dan ooit verlangen dat dit
tot bloei komt.
Op het gebied van gebed en profetie is veel gebeurd en tegelijkertijd is dit met afstand houden, niet
kunnen zingen en andere beperking minder voelbaar geworden. We verlangen en willen ons uitstrekken
naar meer profetie door diverse mensen heen. Op worshipavonden willen we hier met elkaar in oefenen.
Het gebed voor de dienst heeft meer structuur gekregen en geeft richting aan de diensten. We hebben
het verlangen om daar meer op door te pakken, zodat de werken van de Heilige Geest en het Koninkrijk
van God meer zichtbaar wordt. Onderdeel van het leven met God is namelijk 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.
Behalve het voortzetten van de thematische benadering willen we ook meer ruimte gaan geven aan
creativiteit en nieuwe vormen in de samenkomsten. Hoewel we van het Woord en woordverkondiging
houden, hoeft niet elke samenkomst een preek van 30 minuten te bevatten. Afgelopen jaar is er meer
vastgehouden aan de vorm dan de visie was, omdat de aandacht verschoof naar hoe de diensten online
te organiseren. Nu, deze vormgeving meer gewoon is geworden, willen we ons weer richten op
inhoudelijke nieuwe vormen.
Academy for Community and Talent (“ACT”) maakt geen gebruik meer van ons pand. We zullen komend
jaar kijken hoe we verhuur opnieuw vorm kunnen geven om de lasten van het gebouw te kunnen blijven
dragen. Andere ideeën over vormgeving zijn ook mogelijk, zolang er draagkracht voor is. Begin 2021 zullen
we visie ontwikkelen voor de komende vijf jaar. Verder blijven we, via PresikLife, Alpha, Living Joy en op
andere manieren uitreiken naar onze directe omgeving en middels onze zendelingen in Roemenië ook
verder weg.
God is onze diepe inspiratiebron. In alles willen we Gods leiding zoeken, met Hem leven en zijn licht over
ons leven laten schijnen. Wij, onze kinderen en tieners, en de mensen om ons heen, worden vooral
veranderd als we Hem ontmoeten – en dat is ons diepe verlangen voor 2021.
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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 – zie bijlage A.
De teksten zijn op verschillende manieren tot stand gekomen, zoveel mogelijk met input van
bedieningsleiders. Hartelijk dank aan iedereen voor zijn/haar inbreng hierin!

3.1.

Gebed

Gebed is belangrijk. Voor ons persoonlijk 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 twee of drie samen zijn heeft Hij beloofd erbij te zijn. Gebed is dan een bewuste actie, waarvoor tijd
apart gezet wordt.
Net als in 2020 willen we ook in 2021 als gehele gemeente eens in de maand samenkomen op een
woensdagavond om een gebeds- en worshipavond te hebben en voor wie wil, te vasten. We ervaren dit
als samenbindende, inspirerende, opbouwende en mooie avonden, waarin God centraal staat en wij Hem
ontmoeten en (aan)bidden. Het is ook een plaats om in een veilige omgeving te oefenen in profetie,
genezing, bevrijding en de kracht van de Heilige Geest.
We gaan ook dit jaar door om op zondagochtenden samen te komen voor de dienst om al luisterend naar
wat God op zijn hart heeft, te bidden. Dit doen we naast het podium en iedereen die wil kan zich daarbij
aansluiten. 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. 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!
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3.2.

Aanbidding

Maar laat de Geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft.
Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van
onze Heer Jezus Christus. (Ef. 5:18b-20)
Vanuit de openbaring van het werk van Jezus Christus aan het kruis en Zijn wederopstanding kunnen wij
vrij de troon van God naderen om Hem te aanbidden in geest en waarheid. Hierin vindt telkens een
wisselwerking plaats tussen aanbidding, gebed, het Woord (proclamatie), ons hart en Gods Geest. Vanuit
nieuwe openbaring volgt hernieuwde aanbidding, toewijding en vreugde. Waar God verhoogd wordt
willen wij ook de uitwerking zien van Zijn kracht en Geest en daarvanuit Arnhem veranderd zien worden.
Juist in een tijd van onzekerheid, uitdagingen en veranderingen, willen wij ons toewijden aan en richten
op Hem. We beoefenen flexibiliteit in praktische zin, maar inhoudelijk doen wij geen concessies.
Als team gaan wij voor in een aanbidding met hart (liefde), hoofd (kennis, onderwijs, theologie), handen
(kunde in muziek/leiderschap) en ons leven. Een ware aanbiddingsleider verkondigt de grootheid van God,
in Jezus Christus, door de kracht van de Heilige Geest, door het kunstig samenvoegen van Gods Woord
met muziek, waardoor de gemeente wordt toegerust om het evangelie te proclameren, Gods
Aanwezigheid te koesteren en te leven tot Gods heerlijkheid.
Aanbidding is ons hart afstemmen op Gods hart, waarbij we eerlijk zijn, onszelf 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
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 eenieder 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 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 (evt. via de livestream) goed mee kunnen komen tijdens de aanbidding.
Visie voor 2021 is dat het geluidsteam en beamerteam zelfstandige teams zijn, met elk een eigen
teamleider aan het roer. Hierdoor kunnen zij zelf visie uitzetten en bouwen aan kunde, kennis en relaties.
Daarnaast is er goed contact tussen leiding ABT en deze twee teamleiders. Op deze manier kan techniek
echt een onderdeel worden van de aanbidding in Oase.
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3.3.

Creatieve aanbiddingsvormen

Het vlaggen is ook een onderdeel van de aanbidding binnen Oase Arnhem. Er is een verschuiving bezig
binnen vlag en dans. Tijdens de zondag ochtend is te zien dat volwassenen meer met het vlaggen bezig
gaan. Voorheen waren dit vooral de tieners en kinderen. Het profetisch vlaggen begint meer tot uiting te
komen!
Door vlag en dans wordt God meer zichtbaar voor de mensen. Tijdens de lofprijs en aanbidding kan
degene die vlagt geïnspireerd worden door de Heilige Geest en zal dit uiten door bijvoorbeeld te vlaggen
in de juiste kleuren. Op deze wijze kan zichtbare uiting gegeven worden aan wat God (geestelijk) aan het
doen is. Door samen te werken met aanbiddingleiders, leiding van dienst of de spreker, wordt het vlaggen
hier bewust voor ingezet.
Naast vlaggen en dansen zijn er ook andere creatieve aanbiddingsvormen, zoals schilderen en andere
kunstvormen. Op de worshipavonden wordt materiaal neergelegd om daar uiting aan te geven en ook
tijdens de diensten zal daar gelegenheid voor zijn. Ook willen we de uitdaging voor 2021 aangaan om te
experimenteren hoe we met meer creatieve vormen de diensten kunnen vormgeven.
Op het gebied van vlaggen willen we kinderen en volwassenen ook graag 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 hierin essentieel.
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3.4.

Onderwijs en verkondiging

De verkondiging op zondagochtenden blijft thematisch georganiseerd. De afgelopen twee jaar hebben we
positieve terugkoppeling hierover ontvangen en blijven hier ook in 2021 aan vasthouden. Er is ook 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.
Thema’s die we belicht hebben in 2020 zijn o.a.: Relaties, vreugde en pijn – Jezus en leiderschap – Geest
en Vuur – In de wereld, de wereld in – Jezus heeft een vraag voor jou – Discipelschap – Gods Shalom in je
leven – Uw koninkrijk kome. Sommige van deze thema’s komen terug in 2021, maar ook nieuwe thema’s
komen aan de orde. Zo zullen er in het voorjaar series over “De wereld zien door andere ogen” en “Het
oude & nieuwe verbond” zijn.

3.5.

Samenkomsten en Leiding van Dienst

Onze samenkomsten op zondag bevatten vaak de elementen ontmoeting (volwassenen, tieners en
kinderen), onderlinge uitwisseling en bemoediging, (luisterend) gebed, aanbidding, verkondiging,
voorbede en profetie, creatieve expressie – en soms nog meer. En vaak gaat het juist niet om de
afzonderlijke elementen, maar om de verbinding en de rode lijn die God hierin aangeeft. Daarom hebben
we ons opnieuw toegelegd op het gebed vóór de samenkomst.
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 ongeveer eens per kwartaal samen met hun
coördinator om ideeën/visie te delen, lijnen uit te zetten en afspraken over de inrichting van de
samenkomsten te maken.
We zijn blij met de diversiteit in de leiding van de diensten, maar ook met de eenheid van geest die er is
om mensen dichter bij God te brengen. Er mag nog meer gezocht worden hoe we nadrukkelijk verbinding
& aansluiting kunnen vinden met de kids en tieners. We willen in 2021 blijven nadenken over creatieve
en innovatieve vormen van de diensten in Oase, niet alleen met oog op de kids en tieners, maar ook in
het zoeken naar omgang met de gemeenteleden thuis via de livestream binnen onze diensten.
Daarnaast heeft zich eind 2020 een nieuw team gevormd, dus in 2021 willen we tijd investeren om te
inspireren en vernieuwen, toe te rusten en uit te dagen, elkaar te ontmoeten en visie te delen. Hierin is
de wens een algemene lijn (en daarmee rust en duidelijkheid voor de gemeente) te vinden, waarin ieders
eigen kleur en inbreng van harte welkom is.
Speerpunten waar we in 2021 mee aan de slag willen gaan:
 Integrale visie op samenkomsten ontwikkelen
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Visie vertalen en verbinden met de praktijk in de diensten
Aanhaken qua vorm & inhoud bij tieners, jeugd, Alpha en kids
Creatieve wegen vinden om gemeenteleden live & thuis via livestream te verbinden
Leiding van Dienst toerusten & inspireren door middel van teamavonden en financiële ruimte

3.6.

Kinderen

De Euters is een aparte dienst voor de jongste groep kinderen van 0 t/m 6 jaar binnen Oase. We vinden
het belangrijk dat er een veilige en warme plek is voor hen tijdens de dienst. Bij de Euters vertellen we
Bijbelverhalen uit peuter- en kleuterbijbels en begeleiden we ze tijdens het spelen. We hopen dat we
komend jaar meer leiding kunnen vinden om mee te helpen bij de Euters, zodat ze elke zondag bij elkaar
kunnen komen.
De OaseKids is een aparte dienst voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Bij de OaseKids willen we proberen om
zoveel mogelijk aan te sluiten bij de thema’s in de diensten. We vinden het belangrijk dat de kinderen
elkaar ontmoeten en relaties opbouwen met elkaar. Tijdens de Oasekids vertellen we verhalen uit de
Bijbel, gaan het gesprek aan over hoe je dat toepast in je eigen leven en begeleiden we ze tijdens een spel
of bij de verwerking van het thema. 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 bieden. We willen
onderzoeken en actie nemen om het team verder kunnen toerusten in 2021.

3.7.

Tieners en jeugdwerk

Momenteel hebben we een klein groepje tieners en jongeren in de leeftijd van 12 - 19 jaar. Sinds het
begin van dit seizoen is er voor hen 1x per maand een aparte bijeenkomst tijdens de dienst.
De eerste helft is gezamenlijk met de kinderen. Een paar tieners/jongeren hebben iets voorbereid voor
de kinderen en leiden hun eigen onderdeel. De tweede helft gaan ze naar hun eigen ruimte om door te
praten over het thema. De kinderen gaan in deze tweede helft verder met hun eigen programma, onder
leiding van een volwassene en 1 jongere/tiener. De zondag voorafgaande hieraan, gaan de jongeren die
een onderdeel willen leiden er tijdens de preek uit om dit voor te bereiden.
In 2021 willen we ook bijeenkomsten organiseren voor de tieners van 12-19 jaar. Er zijn mensen die
willen koken, onderwijs willen geven en er willen zijn voor de tieners. Deze ideeën en de verlangens van
de tieners gaan we komend jaar bij elkaar brengen en omvormen tot een programma dat past bij de
behoefte. Jezus kunnen spreken in de worstelingen en uitdagingen waar een tiener mee te maken heeft
is superbelangrijk. Wij verlangen naar een gepassioneerde groep tieners die Jezus willen volgen.
Afgelopen jaren zijn events als U-turn en Soul Survivor een echte boost voor tieners geweest om God te
ervaren. Erg verdrietig dat deze events afgelopen jaar zijn geannuleerd door Coronamaatregelen.
Komend jaar zullen we zeker aan de strategie vasthouden om deel te nemen aan verschillende events
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om de onderlinge relaties tussen tieners in onze gemeente te versterken en tijd met God apart te zetten
op een manier die bij hen past.

3.8.

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. Het is ook de
uitgelezen plek om te oefenen in aanbidding en woordverkondiging. Momenteel zijn er een aantal
thuisgroepen die goed lopen. De avonden zijn vrij gekozen en de meeste kennen een schema van om de
14 dagen bij iemand thuis, soms zelfs voorafgegaan door een maaltijd. Afgelopen jaar zijn er veel
nieuwe mensen in de gemeente gekomen, waar ook een jongvolwassenen thuisgroep uit is
voortgekomen. Het illustreert het belang van thuisgroepen om te kunnen groeien als gemeente.
Het verlangen is om iedereen te betrekken bij de thuisgroepen, zodat voor ieder een eigen plaats in een
thuisgroep gevonden kan worden. Komend jaar zal hier meer coördinatie in komen, zodat duidelijk is
welke thuisgroepen er zijn, waar mensen kunnen aansluiten en welke mensen een thuisgroep
kunnen/willen starten.
Daarnaast blijft het verlangen om meer zichtbaarheid te geven aan het werk in de thuisgroepen door
ervaringen vanuit de thuisgroepen te delen in de zondagsdienst en de uitwisselingen tussen
thuisgroepen te bevorderen. Een leuke uitdaging voor thuisgroepen voor komend jaar is om met elkaar
gemeenteactiviteiten op te pakken zoals bijvoorbeeld een onderhoudsproject, evenement (b.v. kinder-,
tiener-, speciale dienst, gemeenteweekend) organiseren, dagje meelopen of ….

3.9.

People intro

De reikwijdte en de naamgeving van dit deelgebied blijkt in de praktijk net zo breed als haar naam.
Voorlopig blijven we binnen dit aandachtsgebied welkomstteam, Alpha, Bèta, Youth Alpha, daklozenkerk,
introductie nieuwe leden adresseren.
Het afgelopen jaar is er niet meer echt een welkomstteam geweest. Met de corona regelgeving worden
mensen nu welkom geheten met bijbehorende inschrijving. In 2021 zal er opnieuw nagedacht worden
over de rol van het welkomstteam in relatie tot de verbinding met nieuwe bezoekers van de diensten.
Hier ligt namelijk ook een verantwoordelijkheid voor ons als gemeenteleden. Er ligt een plan met ideeën
over de invulling die we hier als gemeente aan kunnen geven. Deze zullen we verder oppakken na de
coronamaatregelen. Ook de verbinding met de daklozenkerk “Living Joy”, vormt een blijvend
aandachtspunt.
De "vrienden van de visie cursus" is herschreven tot een naslagwerk. Op basis van een gesprek met
mensen uit het voorgangersteam en/of bedieningsleidersteam kunnen mensen lid worden. In een
dergelijk gesprek wordt toegelicht waar we als Oase voor staan en kunnen vragen worden beantwoord.
De website zal zo worden ingericht, dat mensen zich kunnen opgeven. Ook zullen we de maillijst nalopen,
zodat vaste bezoekers benaderd worden met de vraag om lid te worden. Het lidmaatschap is
laagdrempelig en kent twee vormen: lid en adviesgerechtigd lid. Een adviesgerechtigd lid ontstaat vanuit
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relatie en vraagt meer toewijding. Deze zaken zijn toegelicht in het naslagwerk en zal begin 2021
gepubliceerd worden.
De Alpha-cursus wordt al heel wat jaren georganiseerd in samenwerking met de Koepelkerk. Deze
samenwerking gaat heel soepel, is open en constructief. We starten een bijeenkomst met gebed met en
voor elkaar, want bidden is 10 weken lang de basis van de Alpha! Ons gezamenlijk verlangen is om de
mensen met al hun in- en outs bij God te brengen en Hem stap voor stap bekend te maken als een
liefdevolle Vader, die in alle facetten van hun leven betrokken wil zijn, gewoon omdat Hij Liefde is.
Tot 2020 vond Alpha plaats op maandagavond. We starten met een gezamenlijke maaltijd, verzorgd door
een ondersteunend team. Daarna een inleidend gedeelte, verzorgd door een gastspreker of onszelf. Dit
was voor onszelf leerzaam, omdat je vrijmoedigheid leert om voor de groep te staan en te delen waarom
je juist op die avond voor dat onderwerp hebt gekozen, en wat het met jouzelf doet of heeft gedaan.
Daarna splitst de groep zich op in kleine gespreksgroepen met een eigen gespreksleider. Hier gebeuren
hele mooie en bijzondere dingen, in de loop van 10 avonden, in de harten van de mensen. Daar zag je
Gods Liefde stap voor stap aan het werk. Voor ons als gespreksleiders is dit leerzaam, geloofsopbouwend,
maar ook wel confronterend, want het leven kan hard, ruw en oneerlijk zijn voor mensen.
Het Alpha-model is al heel lang gaande en heeft nog steeds niet aan kracht verloren. Het raakt nog steeds
mensen harten en zet mensen aan het denken zonder te oordelen of te veroordelen. Hoe Alpha er in 2021
uitziet, is nog onzeker, zullen we digitaal gaan of kunnen we weer live starten. Maar hoe dan ook GOD IS
MET ONS!
Naast Alpha wordt er ook invulling gegeven aan Bètagroepen, de invulling van deze avonden is vrij en
maatwerk om verder te groeien als christen.
De invulling van de verdere integratie tussen welkomstteam, Alpha, Bèta, thuisgroepen, gebed,
aanbidding en diensten zullen ook in 2021 voortgezet worden. De eerste stappen zijn gezet, dit jaar
willen we meer vormgeven aan de verdere verbinding tussen de verschillende onderdelen van People
intro, zodat Oase een warme, missionaire, verwelkomende en veilige plek zal zijn waar nieuwe
bezoekers zich thuis voelen.

3.10. Pastoraat
Binnen Oase is het mogelijk om, wanneer er meer nodig is dan alleen een gebed op zondag, pastoraat te
krijgen. De persoon krijgt een aantal coaching/begeleidingsgesprekken aangeboden. Gesprekken waarin
er aandacht kan zijn voor de persoon en er dieper op de problematiek kan worden ingegaan. Daarin wordt
natuurlijk God betrokken en is er ruim plaats voor gebed. Indien nodig zal worden doorverwezen naar
professionele hulpverlening. Het pastorale team komt regelmatig op zaterdag bij elkaar voor toerusting,
waar ook het gebedsteam bij aangehaakt is. Het pastoraat verleent ook ondersteuning bij het gebedsteam
op zondag, omdat daar een tekort aan mensen was.
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3.11. Gebedsteam
Het gebedsteam is er voor mensen, die in reactie op de dienst, graag gebed willen ontvangen. Maar
natuurlijk kunnen mensen ook komen met ‘algemene zaken’. We willen graag bidden in afhankelijkheid
van de Heilige Geest en Hem de ruimte geven om het gebed te leiden. Wij zijn dan ‘alleen maar’ een
verlengstuk van de Heilige Geest.
Ons verlangen is om de gemeente te dienen en de bezoekers te helpen in hun wandel met God. Om
mensen in de vrijheid van God te zetten, genezing te brengen op allerlei vlak.
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)
Aangezien ons team afgelopen jaar erg klein geworden is, sluiten we aan bij de pastorale bijeenkomsten
voor onderwijs. Ook ondersteunen de mensen van het pastoraat ons na de dienst bij het gebed. Ons
verlangen is dat we in 2021 weer een compleet team kunnen vormen, zodat we elke zondag mensen
kunnen inroosteren om in afhankelijkheid van de Heilige Geest te bidden voor mensen, zodat God kan
werken in hun levens.

3.12. Social action / Presiklife
Presiklife is een bediening die zich bezighoudt 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 eerste 2 vrijdagen in de maand heten we mensen welkom door middel van mooie kleding voor een
spotprijs en daaromheen 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.
Hiernaast is het plan om ook in 2021 de Nederlandse taalles aan vluchtelingen en mensen die de taal nog
niet machtig genoeg zijn weer op te starten. 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.”

3.13. Diakonie
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Er wordt spaarzaam gebruik van gemaakt, maar als persoonlijke, praktische ondersteuning of raadgeving
over financiën, huisvesting, het zoeken van een baan of iets dergelijks nodig is, is diakonaat een wezenlijk
onderdeel van het gemeente van Jezus Christus zijn. In Oase zijn diakenen actief die op verzoek dergelijke
ondersteuning leveren.
In het geval er om daadwerkelijke financiële ondersteuning verzocht wordt, adviseren de diakenen het
voorgangersteam hierin. In principe is het beleid erop gericht mensen te helpen zelf financieel op orde te
komen en niet afhankelijk te zijn van ondersteuning vanuit de gemeenschap of elders.

3.14. 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 uit te gaan en het evangelie op verschillende
plaatsen in de wereld brengen.
We hebben, als gemeente, een gezin uitgezonden om te werken voor het project Casa Ana in Roemenië.
Ondersteuning aan het Casa Ana project en het daaraan gerelateerde werk van het gezin gaan we in 2021
explicieter maken. Momenteel zijn we in gesprek met Missie Nederland en de PVE om het beleid rondom
de ondersteuning van het Casa Ana project en de daarmee het gezin te hernieuwen. We zullen de
afspraken en plannen binnenkort separaat publiceren om dit beleid verder toe te lichten.
In 2021 zullen, naast beleid voor de zendelingen, we vervolgstappen definiëren om meer missionaire
activiteiten buiten Nederland te ontplooien.

3.15. Voorgangersteam
Het huidige voorgangersteam is op 1 oktober 2018 aangesteld. Afgelopen jaar zijn enkele voorgangers
teruggetreden, waarmee het draagvlak van het voorgangersteam verkleind is. Afgelopen twee jaar
hebben we, ondanks dat, veel zaken op orde gesteld, met name op organisatorisch vlak. Denk aan
gebouwonderhoud, brandveiligheid, de afwikkeling van ACT, organisatie rondom Corona, beleidsplannen
en gerelateerde verantwoordingen. Hierin zijn we enorm gesteund door verschillende gemeenteleden,
waar we zeer dankbaar voor zijn.
Deze praktische zaken waren nodig de afgelopen jaren, maar hebben ook hun weerslag gehad op het
draagvlak, waarbij de andere doelstellingen in het jaarplan achter zijn gebleven. We hebben het verlangen
om ons meer te richten op geestelijke zaken en het verbinden van gemeenteleden/herderschap, wat de
wezenlijke kern is waarom we gemeente zijn en wat we als primaire focus van het voorgangersteam willen
hebben. Naast het uitbreiden van het voorgangersteam, wat zorg en tijd vraagt, willen we ook op korte
termijn meer draagvlak creëren.
Het voorgangersteam willen we daarom uitbreiden met adviserende leden, die maandelijks aanhaken in
de vergaderingen voor een vastgestelde periode. Met hen willen we klankborden en geestelijke koers
uitzetten om meer werken van de Heilige Geest in de gemeente te activeren en aan te moedigen. We
willen samen met hen en het bedieningsteam bidden en ontvangen wat Jezus wil doen in de gemeente.
13

Op deze manier willen we elkaar ook aanmoedigen, toerusten en versterken. Denk daarbij ook aan
onderwijsmomenten en andere vormen om te groeien met elkaar in (geestelijk) leiderschap.
Aan de bestuurlijke kant willen we dezelfde strategie toepassen, waarbij we de bestuursvergadering
uitbreiden met adviserende leden voor een vastgestelde periode. Met hen willen we klankborden over
praktische en bestuurlijke zaken en ook dergelijke werkzaamheden delegeren. We willen samen met hen
de bedieningen in de gemeente faciliteren, zodat we Jezus ook mogen ervaren in het natuurlijke en op
een verantwoordelijke manier in de maatschappij staan.
Deze vorm van uitbreiden van het draagvlak geeft ook de mogelijkheid om natuurlijk te groeien naar een
groter voorgangersteam. Uiteraard geldt dit niet alleen voor het voorgangersteam, maar willen we ook
mensen vrijzetten om te groeien in leiderschap binnen de verschillende bedieningen. In 2021 willen we
groeien in eenheid met elkaar om God te dienen als Oase Arnhem.
Afgelopen jaar hebben we ook veel steun en begeleiding gehad vanuit Rafael Nederland. Rafael NL is
inmiddels teruggetreden uit het bestuur, maar zal ook in 2021 vanuit relatie het voorgangersteam blijven
ondersteunen. We zijn enorm dankbaar voor de steun en coaching die we ontvangen hebben en
doorgaande begeleiding die we nog steeds ontvangen.

3.16. Contacten Rafael Nederland
Oase Arnhem is onderdeel van Rafael Nederland. Rafael Nederland is aangesloten bij Foursquare Church
(een wereldwijde Pinkster denominatie), meer informatie is te vinden op de website:
https://rafael.nl/samenwerking/. Voor world action bijvoorbeeld is dit een waardevolle relatie om gebruik
van te maken. Naast specifieke steun die we als Oase Arnhem hebben ontvangen binnen het
voorgangersteam, zijn er ook verschillende activiteiten die vanuit Rafael Nederland worden
georganiseerd. Waardevolle onderwerpen waar Rafael in voorziet zijn onder andere:
- Leiderschap en discipelschaptrainingen
- Contacten en vieringen met andere Rafaelgemeentes
- Jongeren events
- ANBI
Praktisch zijn dit in 2021 o.a.:
 Regio-ontmoetingen
 Rafael Impact-dagen
 24-Uurs leidersontmoeting/ werkvergadering
 Het jaarlijkse 4All festival
 Het jeugd-event U-turn
 Opleiding Theologie
 Genesis Project / Cleansingstream Ministries / Pure Desire
 Cursussen
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Binnen Oase Arnhem hebben we ook gemeenteleden die onderdeel zijn van de organisatie Rafael
Nederland en we zijn dankbaar voor de zegen die we daarin mogen delen. In 2021 willen we ook meer
van Rafael NL onder de aandacht brengen en inzetten om met elkaar te groeien.

3.17. 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 en waar mogelijk
zijn we daar als Oase bij. Door Corona is de frequentie wel wat afgenomen, maar wanneer de beperkingen
geen hindernis vormen, komen we als kerken samen. Ook gebed wordt interkerkelijk vormgegeven, zie
verder onder 3.1.

3.18. 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.

3.19. 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.

3.20. 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.
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In het komende jaar willen we ons vooral richten op:
 Verdere verbetering van de administratieve organisatie t.a.v. budgetteren en budgethouders
 Invulling geven aan de taken rondom cashmanagement
 Tussentijdse verslaglegging.
De keuzes die we als Oase hebben gemaakt, hebben consequenties voor de vermogenspositie van Oase.
Er zal dan ook het komende jaar blijvende aandacht zijn voor de ontwikkeling van deze positie op de
langere termijn.

3.21. Beheer gebouw en faciliteiten
Momenteel zijn er gesprekken met de gemeente Arnhem over een verhuurverlenging van 5 jaar. Het
huurcontract zal dan lopen tot eind 2025. Dit is op dit moment nog onder voorbehoud. De gemeente zal
in 2021 een investering doen om de slechte kozijnen te vervangen ter verbetering van de veiligheid. De
overige kleine punten rondom veiligheid zullen wij oppakken. Momenteel is de situatie in het gebouw
veilig en zijn we zeer dankbaar dat we zo in Presikhaaf een licht in de wereld mogen zijn.
Er is een plan opgesteld, waarbij de ruimte-indeling zodanig is dat de 1e verdieping van Bethaniëstraat 3
vrijvalt voor andere doeleinden. Helaas zal ACT daar geen gebruik meer van maken. We zullen in het
eerste kwartaal van 2021 het plan afronden om het te verhuren of in te zetten voor andere doeleinden.
Hierin zal een balans gevonden moeten worden tussen geestelijke visie en praktische kosten.
Komend jaar gaan we door met het beleid uitwerken op het gebied van verhuur met standaard
verhuurcontracten en standaard huurprijzen. Sommige verhuuractiviteiten vragen een extra inspanning,
we willen in dat geval een passende vergoeding in overweging nemen. Al met al is er veel in beweging en
zijn we God dankbaar voor al de voorziening die we hierin ontvangen hebben.
We zijn dankbaar voor alle mensen die zich inzetten rondom het faciliteren van het gebouwgebruik. In
2021 zullen de kosters doorgaan met faciliteren op de zondagmorgen. M.b.t. schoonmaak worden
gemeenteleden ingeroosterd. Laten we komend jaar dit niet verzaken maar met elkaar zorgdragen voor
een schoon gebouw. Herstelwerkzaamheden en algemeen onderhoud wordt gedaan door een klusteam
en zij zullen ook komend jaar zich inzetten om het gebouw op orde te houden.
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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. Strek je er naar uit om op de plek te komen
waar God jou tot bloei wil laten komen.
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 2021 gaat doen. Welkom bij de echte Oase!
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