Oase Arnhem
Jaarverslag 2021

“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.” We maken deze missie praktisch door uit te reiken
naar anderen met de gaven en talenten die we ontvangen hebben vanuit de liefde, aanvaarding en
vergeving die we gevonden hebben in de kring van God de Vader, Zoon en Heilige Geest.
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.
2021 is wederom een jaar van aanpassen en hopen voor Oase Arnhem geweest. De aftrap van het jaar
begon met veel beperkingen waar stapsgewijs weer meer ruimte kwam. Veel bedieningen en
activiteiten waren stil komen te liggen en met name de avondklok in februari gaf daar nog een extra
complexiteit in. Gelukkig werd er in juni weer meer mogelijk en leefde de kerk weer langzaam op. De
verschillende kerkactiviteiten werden weer opgepakt en het aantal bezoekers nam flink toe. Het was
mooi om te zien hoe God doorgaat met Zijn werk ondanks alle omstandigheden.
Helaas namen de maatregelen weer toe in november en eindigden we het jaar in een lockdown en
kwamen een aantal gebieden weer stil te vallen.
Deze dynamiek vroeg een continu proces van aanpassen en anticiperen, maar ook vooral van
volhouden. Volhouden om te blijven bidden voor mensen die ziek werden, angstig waren, eenzaamheid
ervoeren en noem het maar op. En bovenal staande blijven en een licht te zijn in deze wereld. De
indeling van dit jaarverslag is als volgt.
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In hoofdstuk 2 beschrijven we de uitvoering van het jaarplan 2021 op hoofdlijnen. Hoofdstuk 3 bevat
een aantal ontwikkelingen in diverse aandachtsgebieden. Hoofdstuk 4 bevat het financieel verslag van
de hand van de penningmeester. Separaat is de jaarrekening 2020 in de vorm van een balans en verliesen winstrekening beschikbaar gesteld.
Dit jaarverslag en de jaarrekening worden in de gemeentevergadering van 1 juni 2022 aan de leden
voorgelegd ter advies. Horende het advies van de leden is het vervolgens aan het bestuur om het
jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen. In overeenstemming met de vereisten voor een ANBIeenheid zal dit concept verslag voor 1 juli 2022 op onze website www.oasearnhem.nl alvast
gepubliceerd worden.
Ons beleid voor 2021 en de begroting 2021 waren vastgelegd in aparte documenten, die al eerder
vastgesteld en ook op de website gepubliceerd werden.

2. Ontwikkelingen in Oase Arnhem
2021 is een wederom uitdagend jaar geweest van aanpassing en bezinning op de kernwaarden van kerk
zijn.
In deze bezinning is vaak de vraag gesteld of de kerk niet een nieuwe vorm moet vinden. Er zijn veel
ideeën over digitaal ontmoeten, online communities en andere vormen van contact. Een van de
onderliggende gedachten kan zijn dat in een tijd van verdrukking en moeilijkheden een dergelijke vorm
minder kwetsbaar is. Er zijn echter twee voor ons belangrijke conclusies te trekken uit deze corona
periode.
De eerste is dat de maatregelen van dergelijke aard waren dat het niet te vergelijken is met een tijd van
verdrukking, waarbij een overheid bepaalde kerkactiviteiten verbiedt. We hebben altijd de vrijheid
gehad om eigen invulling te geven en hebben als Oase gekozen om de richtlijnen en daarmee de wens
van de overheid te volgen. Deze keuze is gemaakt op basis van solidariteit naar de maatschappij en de
indruk die we hebben ontvangen van God om op deze manier voor onze gemeenteleden te zorgen.
De tweede conclusie is dat samenzijn een van de belangrijkste kernwaarden is. Digitaal ontmoeten en
andere vormen van digitaal contact kunnen nooit het fysieke contact vervangen. Relatie en geloven doe
je met je hart en dat vraagt om hartsontmoeting. Hoewel je digital prima naar elkaar om kunt zien,
gebeurt er iets bovennatuurlijks in de ontmoeting met elkaar en met God. Daarom willen we
vasthouden aan de vorm om elkaar te ontmoeten en willen we dat zelfs uitbouwen met persoonlijk
contact naast de diensten. Uitgaande dat we een betere tijd tegemoet gaan, zal dat een belangrijk
vertrekpunt blijven. Tegelijkertijd hebben we gemerkt dat we met de livestreams een groter bereik
hadden voor zoekers en buitenkerkelijken en dat de livestreams een zegen zijn voor mensen die niet in
staat waren de diensten fysiek te bezoeken. Dit is ook de reden dat we de livestream zullen blijven
gebruiken.
In onze diverse aandachts- en bedieningsgebieden hebben we God mogen zoeken en Zijn zegen mogen
ervaren ondanks alle omstandigheden. Zo hebben de ontwikkelingen op het gebied van gebed, profetie
en voorbede doorgang gevonden, waarbij we telkens zoekende geweest zijn hoe dit vorm te geven.
Mensen hebben gebedspunten kunnen aandragen en ook via de verschillende mediacommunicatie
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kanalen hebben we in gebed rondom mensen kunnen staan. Tijdens de samenkomsten was er duidelijk
een lijn in de voorbede wat tot zegen was voor de gemeente en ruimte gaf voor specifieke gave en
zalving.
De vorm van onderwijs met themaseries hebben we doorgezet en heeft vrucht gegeven in de vorming
van denken en opbouw van geloof in de gemeente. Het uitstrekken naar creativiteit en nieuwe vormen
van samenkomen heeft zich niet doorgezet. De rek was eruit en het was vooral doorzetten wat we in
2020 geleerd hebben. Zo hebben we onlinediensten doorgezet en hebben we vastgehouden aan het
concept aanbidding en preken.
Wat betreft ons pand heeft verhuur een goede vorm gekregen. Het gebouw is breed ingezet conform
onze visie van Christelijke of neutrale activiteiten. We hebben zelfs ruimte geboden aan een Eritrese
Orthodoxe Kerk die qua geloofsbeleving ver van ons afstaat, maar qua geloofsovertuigingen in dezelfde
Jezus Christus geloven. We zijn dankbaar om zo ruimte te bieden aan deze Afrikaanse kerk die door veel
vluchtelingen wordt bezocht. We zijn ruimte blijven geven aan Living Joy, een kerk met focus op
daklozen, en de Sri Lankaanse kerk. Een kerk is in de eerste plaats een ontmoetingsplek voor gelovigen.
Uiteraard hebben we het gebouw ook voor andere doeleinden ingezet wat te lezen is onder het
aandachtsgebied gebouwbeheer.
Het werk dat in 2021 door ons zendingsechtpaar gedaan is, heeft voortgang gevonden. Ook daar
hebben de Corona maatregelen behoorlijk impact gehad. Met name op de ruimte voor extern bezoek.
De projecten hebben wel doorgang gevonden. Activiteiten als een Bijbelschool en bezoeken van
groepen hebben niet plaatsgevonden. Best een zware tijd voor onze zendelingen waar het werk toch
vooral in kleine kring is doorgezet. Gelukkig hebben onze zendelingen wel Nederland kunnen bezoeken
in de zomerperiode. Ook huisbezoeken en het bezoeken van thuisgroepen onder de zigeuners is
doorgezet, waarbij focus is gehouden op het vertegenwoordigen van Jezus en bouwen aan relaties om
mensen dicht bij het hart van de Vader te brengen.
Het leidersteam dat in de loop van 2018 gevormd is, bestaat sinds 2020 uit 2 echtparen. Het bestuur
bestaat sinds 2020 uit 3 van hen en één aanvullend bestuurslid.
De samenstelling van het bestuur van Rafaël gemeenschap Oase Arnhem is sinds Q1 in 2021 als volgt:
• Jacco de Maaker, voorzitter
• Marike Scheltens, vicevoorzitter
• Guido Scheltens, penningmeester
• Henk Amelsbeek, secretaris
Het leiderschap in verschillende bedieningsgebieden gedurende het jaar 2021 is weergegeven in een
organogram dat aan de gemeenteleden ter beschikking is gesteld en acties zijn genomen om het verder
uit te breiden.
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3. Ontwikkelingen in diverse aandachtsgebieden
Oase Arnhem is een gemeenschap waarin iedereen zijn of haar eigen rol heeft en waarin veel mensen
bijdragen op verschillende gebieden.
Gebed is nog altijd een speerpunt voor het voorgangersteam. Het is onderdeel van ons dagelijks leven
en bediening en ook als gemeenschap is het essentieel om God te zoeken in gezamenlijk en persoonlijk
gebed. Gebed krijgt vorm binnen vrijwel elke activiteit van Oase Arnhem. Daarnaast zijn er diverse
speciale gebedsgroepen en hebben leden van Oase Arnhem deelgenomen aan Stadsgebed en andere
intergemeentelijke gebeds- en worship-avonden. Eén keer per maand is er i.s.m. het aanbiddingsteam
een avond van aanbidding en voorbede. Gemeenteleden komen bij elkaar om voor de gemeente, de
wijk, de stad en elkaar te bidden. Iedere zondagochtend komen de medewerkers van die ochtend bij
elkaar om te bidden voor de dienst, de bezoekers en voor elkaar.
Aanbidding is ook een speerpunt en hebben we vormgegeven met muziek, vlag, dans, licht geluid,
multimedia en in andere creatieve vormen. Er is hard aan gewerkt om deze ook via de livestream op een
kwalitatieve manier te blijven vormgeven. Improvisatie en vrije aanbidding zijn vooral tot uiting
gekomen tijdens de fysieke diensten. Na een tijd van veel rustige, ingetogen momenten van aanbidding
(veelal tijdens de livestreams) verlangen we weer naar meer lofprijs en blijdschap. We nemen hier
tijdens de diensten meer ruimte voor, met daarbij ook de rustige momenten van aanbidding. Aanbidden
is de levensstijl, die we nastreven, van God eren door Hem te danken voor de zegening en te eren door
te herdenken wie Hij is.
Onderwijs en de verkondiging was het afgelopen jaar duidelijk aanwezig tijdens de samenkomsten op
zondag. Ook dit jaar hebben we gewerkt met thema's. Deze thema's zijn in overleg met verschillende
gemeenteleden tot stand gekomen. Hierbij is het belangrijk dat de verkondiging op zondag
laagdrempelig is en een combinatie van duidelijk fundament in het Woord, persoonlijke doorleving en
kwaliteit in de presentatie. En dus door meerdere weken een en hetzelfde thema van verschillende
kanten te belichten was de verkondiging erg aansprekend, uitdagend en bemoedigend. Ook hebben we
gastsprekers uitgenodigd van binnen en buiten Rafael. Deze gastsprekers worden op basis van relatie
uitgenodigd.
Naast de verkondiging in de diensten, is er in 2021 niet echt ruimte geweest voor verdiepend onderwijs.
Het verlangen is er zeker om dit wel te gaan doen, zodat we naast de laagdrempelige
woordverkondiging op zondag ook de diepte in kunnen d.m.v. onderwijs.
Voor de Oasekids (basisschool-leeftijd) is een op hen afgestemd programma georganiseerd op de
zondagmorgen. We proberen met de thema’s aan te sluiten bij de diensten van de volwassenen. Het
belangrijkste blijft de ontmoeting van kinderen met hun leeftijdsgenoten om zo opgebouwd te worden
in het geloof. Tijdens de kinderdiensten vertellen we verhalen, maken we een koppeling naar het
dagelijks leven en spelen we met elkaar. Het aantal kinderen en medewerkers is afgelopen jaar
teruggelopen door verschillende redenen. We blijven zoeken hoe we met voldoende mensen een
programma kunnen bieden op zondag. We hebben gehoord dat kinderen tijdens de lockdown naar
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onlinediensten gekeken hebben, die afgestemd waren op hun leeftijd. Daardoor hebben we in onze
livestream geen aparte aandacht aan de kinderen geschonken.
De Euters (de allerjongste kinderen) luisteren naar een Bijbelverhaal, knutselen en spelen met elkaar.
Ook deze groep kinderen is kleiner geworden en we blijven zoeken naar medewerkers.
Tieners en jeugd is inmiddels een flinke groep van 12-29 jaar. Eén keer per maand is er gelegenheid voor
hen om tijdens de preek naar hun eigen ruimte te gaan en te praten over het geloof en dingen die hen
bezighouden. Er komen ook jongeren die niet (meer) naar de kerk gaan en soms jeugd uit een andere
kerk. Het is mooi om te zien dat ze graag komen, open staan voor het geloof en een goed gesprek. Ze
genieten van het contact met leeftijdsgenoten.
De Thuisgroepen was de bekendste vorm van 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. Deze
manier van bijeenkomen staat sinds 2020 behoorlijk onderdruk door de verschillende maatregelen. Hier
is vernieuwing en verfrissing nodig die we in 2021 niet hebben kunnen bieden.
Onder People intro vallen activiteiten als het welkomstteam, de Alpha Cursus, Bèta-groepen, de Youth
Alpha Cursus, daklozenkerk, introductie nieuwe leden en mensen verbinden met elkaar en Jezus. De
Alpha Cursus is voor het eerst in Arnhem met 9 samenwerkende kerken georganiseerd. Met meer dan
60 deelnemers op 3 locaties en een online Alpha inclusief een bijzonder weekend met veel ruimte voor
de Heilige Geest veel reden tot dankbaarheid. De spin-off van deze Alpha Cursus in 2021 heeft nodige
impact gehad op de Beta-groepen. Ook de Youth-Alpha Cursus was dit jaar weer interkerkelijk met
mooie groep jongeren die elkaar hebben ontmoet en zich verdiept in de basis van het christelijk geloof.
Het daklozenwerk heeft in 2021 met een beperkt aantal mensen elke zondag weer letterlijk en figuurlijk
kunnen uitreiken naar de dak- en thuislozen in Arnhem. Ook hier geldt dat elke extra helpende hand
zeer welkom is en blijft. Het is goed om te zien dat we ons zijn blijven uitstrekken naar ons missionaire
karakter ondanks alle beperkingen.
Afgelopen jaar hebben wij als pastoraal team weer mensen op weg kunnen helpen door naast hen te
staan met gesprek en gebed. Niet alleen voor mensen vanuit Oase, maar ook daarbuiten, hebben wij
mensen tot zegen kunnen zijn. Wij hebben God zien werken en voelen ons gezegend om zo door God
gebruikt te worden. De pastorale onderwijsdagen konden het afgelopen jaar ook weer starten, die door
twee mensen van ons team worden gegeven. Ook is het team naar een pastorale toerustingsdag van
Rafaël Nederland geweest. Mensen van het gebedsteam waren hier ook bij aanwezig. Gebedsteam en
pastoraalteam werken alweer 1 jaar samen en dit bevalt prima! Zo heeft eenieder haar of zijn eigen
talent om in te zetten bij zowel het gebedsteam of in het pastoraat. Op zondag, na de dienst, is er
ruimte voor gebed of een kort gesprek. Is er meer nodig, dan alleen een gebed, dan ben je van harte
welkom in het pastoraat waar God Zichzelf heel Persoonlijk aan je gaat laten zien.
5
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Presiklife is een bediening die zich bezighoudt met het uitreiken naar de mensen die in de wijk
Presikhaaf wonen. Dit is gedaan door laagdrempelige activiteiten te organiseren om contacten te
kunnen leggen met de mensen van de wijk, met aansluiting bij hun behoeften. Met het leggen van dit
contact is er geprobeerd mensen in verbinding met Jezus Christus te brengen. Hier is, met inachtneming
van de maatregelen, voornamelijk handen en voeten aangegeven 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.
Sinds september 2021 zijn de Nederlandse lessen weer begonnen. Veel nieuwe mensen uit de wijk
hebben de weg naar de les gevonden en er is echt behoefte om samen met de taal aan de slag te gaan
en elkaar te ontmoeten. Er is professionele ondersteuning vanuit het opbouwwerk in Presikhaaf.
Zending is een belangrijk onderdeel van Oase Arnhem. Naast het uitreiken naar de mensen in de wijk
reiken we ook uit naar mensen in de Romawijken in Roemenië. Ons zendingsechtpaar heeft zich ook in
2021 hiervoor ingezet binnen het Case Ana project. Ze hebben dagelijks Romakinderen opgevangen die
vaak op zichzelf aangewezen zijn en reiken ook uit naar de ouders en de gemeenschap. Daarnaast
dienen ze in hun lokale Romagemeente door middel van kinderwerk, aanbidding en leiden van een
thuisgroep. Dit sluit volledig aan bij ons missionaire karakter, waarmee we Jezus vertegenwoordigen en
bouwen aan relaties om mensen dicht bij het hart van de Vader te brengen.
Vanuit Oase hebben we hen ook ondersteund in hun werk. Helaas konden we hun niet bezoeken
vanwege de pandemie, maar deze hebben we wel gepland in 2021 en uitgevoerd in 2022. We
ondersteunen hen ook vanuit de thuisfrontcommissie. Via de zendelingen ontvangen wij input van
buitenaf (van buiten NL) en dat 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 te doen in de wijk, maar
ook met de wereld om ons heen.
Via Rafaël Nederland hebben we relationele ondersteuning. Daarnaast zijn er reguliere ontmoetingen
leidersbijeenkomsten, jaarvergaderingen, werkvergaderingen en andere activiteiten. In 2021 heeft ook
de Rafaël Conferentie plaatsgevonden.
De Leiding van de 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.
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Qua Interne organisatie waren de volgende punten van belang in 2021:
•
•
•

Het aanpassen van de rolverdeling binnen het bestuur. Deze is geformaliseerd in de vergadering in
Q1 2021.
Jaarverslag en jaarrekening 2020, en ook jaarplan en begroting 2021, zijn volgens ANBI vereisten
gepubliceerd op de website www.oasearnhem.nl
Qua huisvesting is de verhuur beter vormgegeven, waardoor we meer impact hebben in de wijk.
Met de huisvesting van verschillende vaste huurders o.a. wijkconciërges en wijkcoaches is het
overgrote deel van het gebouw in gebruik.

4. Financieel verslag 2021
Wat betreft financiën in 2021 waren er weinig bijzonderheden. Het financieel jaar 2021 eindigde met
een positief resultaat van EUR 9.188. Het eigen vermogen van Oase Arnhem stijgt derhalve met
hetzelfde bedrag.
De inkomsten en uitgaven zijn in balans.
• Minder inkomsten vanuit collectes/vrijwillige bijdrages en meer bij bestemmingscollectes.
• Meer inkomsten uit verhuur en minder huisvestingskosten.
• Beperkte uitgaven aan gemeente-activiteiten.
Het is verklaarbaar dat er minder uitgaven zijn aan gemeente-activiteiten door de beperkende
maatregelen en het is een zegen dat ondanks deze beperkingen, we meer verhuurinkomsten hebben
kunnen realiseren. Tegelijkertijd nodigt dit ook uit om meer geloofstappen te nemen en concrete
plannen te gaan ontwikkelen komend jaar om nog meer gebruik te maken van onze financiële middelen
om te investeren in het koninkrijk van God.
Het jaarverslag is gecontroleerd door een kascommissie. De kascommissie geeft positief advies over
vaststelling van de jaarrekening. Het bestuur heeft het financieel verslag aan de gemeente voorgelegd
voor ter vaststelling en décharge.
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