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Welkom bij de eerste officiële OASE-update. 
Een nieuwsbrief van Serge de Boer voor alle 
meelevenden en geïnteresseerden. Ik vertel 
over OASE en over de plannen die we 
hebben. 
 
Wat is OASE? 
OASE is een multiculturele christelijke 
gemeenschap in Amsterdam Nieuw-West. 
OASE heeft als doel om uit te groeien tot een 
nieuwe kerk. We willen graag een 
gemeenschap zijn waar mensen uit de 
directe omgeving de mogelijkheid krijgen om 
op een toegankelijke manier te ontdekken 
wie Jezus is. Kort gezegd proberen wij 
mensen te helpen met: 
Jezus vinden, volgen en verkondigen. 
OASE wordt opgestart vanuit een bestaande 
kerk. De bestaande kerk heet de Bron en 
wordt wel de ‘moederkerk’ genoemd en 
OASE noemen we dan de ‘dochterkerk’. OASE 
maakt net als de moederkerk deel uit van 
twee gereformeerde kerken: de Nederlands 
Gereformeerden en de Christelijke 
Gereformeerden. 
OASE heeft verschillende bijeenkomsten en 
die worden gehouden in het gebouw waar 
ook de moederkerk activiteiten heeft, aan 
de Willem Kloosstraat 1 in de wijk 
Geuzenveld-Slotermeer in Amsterdam. 
 
GROOT FEEST!!! 
Zondag 27 september was het groot feest! 
We hebben gevierd dat OASE echt van start 
gaat. Ik ben aangenomen om de kar voor dit 
project te trekken. Omdat dit project nogal 
een ‘heaven of a job is’, ofwel een ‘hemels 
karwei’ ☺, ben ik hiervoor op zondag de 27ste 
gezegend. Dit betekent zoiets als dat we 
geloven dat het Gods plan is dat er een 
nieuwe gemeenschap komt. Ook betekent 
‘gezegend worden’ dat we ons ervan bewust 
zijn dat die gemeenschap er alleen zal 
komen als alle hulp die we daarvoor nodig 
hebben van God komt. We geloven nu dus 

dat God met ons meegaat in het project en 
dat God ons leidt. 
Om dit te vieren hadden we veel mensen 
uitgenodigd en het kerkgebouw zat dan ook 
helemaal vol! Het was voor Mieke (mijn 
vrouw) en mij heel erg bemoedigend om 
zoveel mensen te zien, die met ons 
meeleven en die rondom ons staan. Echt 
overweldigend! Ik ben nu (ruim 1 week later) 
nog aan het nagenieten. Wij willen iedereen 
die met ons meeleefde op die zondag dan 
ook heel erg bedanken voor zoveel moois. 
 
What’s next? 
Op dit moment geven we vanuit OASE een 
introductiecursus in het christelijk geloof 
(zie: www.alpha-cursus.nl). Het leuke is dat 
de cursus gelijk al multicultureel is, zoals 
OASE graag wil zijn. De 8 deelnemers hebben 
5 verschillende culturele achtergronden: 
Libanon, België, Nederland, Oekraïne en 
Portugal. 
Daarnaast komen op dit moment elke 
dinsdagavond samen met elkaar om te 
brainstormen over de plannen van OASE en 
om te bidden voor OASE en voor onze wijk. 
 
Volgende keer in OASE-update 
Wat kun je volgende keer van ons 
verwachten? Volgende keer zal ik mezelf wat 
meer voorstellen. Ook wil ik dan enkele 
mensen die bij OASE betrokken zijn aan het 
woord laten. Ik hoop dat er dan al wat mooie 
verhalen zijn te vertellen van ervaringen die 
mensen hebben gehad bij OASE. 
 
Afmelden voor de OASE-update 
OASE-update verschijnt ongeveer 4-8 keer 
per jaar. Deze update is naar iedereen 
gestuurd die zich hiervoor heeft aangemeld, 
maar ook naar veel mensen die zondag 27 
september met ons hebben meegevierd of op 
andere wijze betrokken zijn. Als je de 
updates in de toekomst niet meer wenst te 
ontvangen, stuur dan even een mailtje, dan 
halen we je van de lijst. 
 
Tot slot 
Dit was al weer de eerste OASE-update! 
Ik wens iedereen heel veel Vrede. 
Hartelijke groet! 
 
Serge de Boer 
sergedeboer@hotmail.com - 0614994798 


