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Beste vrienden, familie, meelevenden,  
OASE-geïnteresseerden, 
 
 
Doopfeest 
Vier september vierden we feest omdat drie 
mensen zich lieten dopen. Hieronder een 
korte impressie. Voor een uitgebreide 
impressie kun je het filmpje bekijken (5 
min.) op de website: www.oasenieuwwest.nl 

 
 
 

 
 

„Vandaag laat ik me dopen en dat doe ik 
niet zomaar... Ik heb geleerd dat het er 
niet in de eerste plaats toe doet hoe 
goed je het doet maar dat het veel 
belangrijker is dat je weet dat je er mag 
zijn en dat God van je houdt.’ – Sil  

 

 
 
 
„I was challenged by God one and a half 
year ago, when I started to explore who 
is Jesus all about. I found that Jesus is 
my Saviour and He died on a cross to 
forgive everyone’s sin and to forgive my 
sin. Through baptism I’ll abide in Him 
and I will get forgiveness. - Jagadeesh  
 
 
 
 

„Ik wil me graag laten dopen omdat ik 
met een nieuw leven wil beginnen. Ik wil 
mijn oude leven achter me laten en ik 
merk dat ik een dochter van God wil zijn. 
Daarom laat ik me dopen in de 
Sloterplas. – Sylvia  

KOM JE OOK? 
ZONDAG 13 NOVEMBER 

OASE-PARTNER-MIDDAG 

Een middag voor meelevenden, supporters en 
bidders. 

12.00 kerkdienst (met kinderprogramma) 
13.30 lunch (met zelf-meegebracht eten ☺) 

14.30 presentatie over OASE 

15.00 afsluiting 
 

We zorgen natuurlijk voor extra eten, maar ik zou 
je ook willen vragen om zelf lunch mee te nemen. 

Ivm. de lunch en het kinderprogramma is het 
nodig dat je je opgeeft.  
 

Je kunt je opgeven bij serge@oasenieuwwest.nl of 
0654756004. 
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We stellen weer iemand van Oase aan je voor. 
Dit keer is het woord aan Pieter. 
 
Kun je iets over jezelf vertellen? 
Ik ben getrouwd met Margreet. In november 
verhuizen we naar Geuzenveld-Slotermeer 
vlakbij OASE. Ik ben afgestudeerd in theologie 
(godsdienst pastoraal werk aan de CHE). 
 
Hoe ben je bij OASE gekomen? 
De laatste jaren ben ik veel bezig geweest met 
jongerenwerk waarbij we probeerden om het 
evangelie te delen. Daardoor hebben we 
contact gekregen met verschillende kerken en 
netwerken en zo kregen we contact met 
Siebrand Wierda. Hij wees me op OASE, waar 
ze iemand zochten voor een leerwerktraject 
van 2 jaar. Ik zocht werk wat aansloot bij mijn 
opleiding en zo ontstond de match. 
 
Wat is een leerwerktraject? 
Het betekent dat ik 20 uur per week bij OASE 
werk en daarnaast heb ik tijd om te 
specialiseren en door te studeren in theologie. 
Voor OASE zet ik me in voor het jongerenwerk 
en ik volg 2 dagen per week een opleiding voor 
jongerenwerker op Bijbelschool de Wittenberg. 
 
Wat verwacht je van de komende 2 jaar? 
Dat ik veel contacten met jongeren krijg en 
met hen het evangelie kan delen. Ik hoop meer 
te leren van de jongerencultuur en meer 
creativiteit op te doen. Ik zie er naar uit dat 
aankomende 2 jaar jongeren tot geloof komen, 
die écht volgeling van Jezus worden en het 
jongerenwerk voortzetten. 

Kleine groepen 
Eerder vertelde ik 
over de kleine groep 
met Lesley, Samir en 
Sil. We zijn laatst 
gaan windsurfen met 
elkaar. Lesley kon 
het in 1 keer! Dat 
had ik nog nooit mee 
gemaakt. Zo’n 
talent! Het is echt 
een voorrecht om 
samen op te mogen 
trekken en stapje 
voor stapje met 
Jezus op weg gaan. 

 
 
Oriënteren op het christelijk geloof 
In september ging de 5de Alpha-cursus van 
start. Een mogelijkheid om vrijblijvend 
kennis te maken met het christelijk 
geloof. Op dit moment (halverwege de 
cursus) zijn we met 4 cursisten die de 
hele cursus willen volgen. We zijn blij 
met gezellige en goede avonden. 

 
 
 

 
 
De updates hebben tot doel om de betrokkenheid 
bij OASE voor Nieuw-West te vergroten. De OASE-
update verschijnt 4-6 keer per jaar. Aan- of 
afmelden voor de nieuwsbrief kan via: 
serge@oasenieuwwest.nl 
 
Visie: God roept OASE om een uitnodigende 
gemeenschap te zijn tot Zijn eer, waar mensen uit 
alle culturen Jezus vinden, volgen en verkondigen, 
zodat er meer Recht, Vrede en Vrolijkheid komt in 
Nieuw-West. 

 
Financiële steun 
OASE is volledig afhankelijk van donaties. Steun hebben 
we echt nodig. Mocht u (maandelijks) een gift willen 
geven, dan kan dat: ING: 42 13 567 ten name van: 
‘Zendingsgemeente OASE Amsterdam Nieuw-West’ 

Informatie: 
www.oasenieuwwest.nl 
 oasenieuwwest.nl 
 @oasenieuwwest 

 
Serge de Boer 
Willem Kloosstraat 1 
1064 ST Amsterdam 
serge@oasenieuwwest.nl 
0654756004 
 


