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Beste vrienden, familie, meelevenden,  
OASE-geïnteresseerden, 
 
Jongerenavonden 
Afgelopen zomer was er de OASE sportweek. 
In die sportweek zijn veel contacten met 
tieners gelegd. Om die reden is een aantal 
mensen uit OASE in september gestart met 
jongerenavonden. Sindsdien komen we elke 
donderdag in een jeugdhonk in de wijk bij 
elkaar.  

 
Het is daar heel gezellig met leuke 
activiteiten. We behandelen altijd een thema 
wat de leefwereld van tieners raakt. Te 
denken valt aan wie ben ik, wat kan ik, hoe 
ga ik om met anderen. Tieners leren zo door 
andere tieners en het team om met elkaar 
samen te leven en te werken. Gemiddeld 
komen er nu zo een 9 a 10 jongeren op de 
avonden. 
 
 
Stagiaires 
OASE blijkt een plek te zijn waar jongeren en 
studenten graag stage lopen. Eerder hadden 
we een stagiair van de Wittenberg. Ook nu 
hebben we een stagiair. Maak kennis met 
Abdelouali Zaghdoudi. Hij stelt zichzelf even 
voor: 'Ik doe de opleiding Helpende Zorg & 

Welzijn niveau 2. Ik 
woon vlakbij Oase in 
de wijk en via via 
kwam ik terecht bij 
OASE. Ik heb het 
hier naar mijn zin. 
Waar ik het meest 
van leer is wat 
christenen precies 
geloven en hoe je 
makkelijk mensen 
kunt aanspreken op 
straat. Ik vind het 
als moslim interessant om meer te weten 
over het christelijke geloof en te helpen in 
de keuken en met klaar zetten.' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Serge, Mieke, Manuel-update. Dit keer 
van de hand van Mieke: Na een druk 
najaar, volgt nu een relatief rustig 
seizoen. We hebben onze draai gevonden 
met het vieren van weekend. Ook wordt 
er gesport in huize de Boer! Als trotse 
jonge ouders volgen we ons mannetje 
Manuel op de voet. Hij neigt al maanden 
naar lopen, heeft zo’n plezier in staan en 
zich langs de muren en meubels bewegen. 
Hij wordt steeds soepeler in staan, 
zitten, zich optrekken, kruipen, 
omdraaien en weer staan. Nog even.... 
Het is heel leuk om te merken dat hij 
sinds kort in OASE ook zelf op 
ontdekkingstocht gaat. Niet alleen 
doordat mensen hem ronddragen, maar 
stoer kruipend overal tussendoor.  
Nu is het dan voor Mieke echt zover: ze 
mag zichzelf GZ-psycholoog en Cognitief 
Gedragstherapeut noemen. Ze heeft er 
hard voor gewerkt en het oogsten van het 
diploma smaakt dan ook goed. Ze zet 
haar werk als psycholoog op maandag en 
woensdag bij Eliagg (www.eliagg.nl) 
voort, maar niet langer in opleiding. Nu 
als zelfstandig psychologe. 
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Lastige dingen - rubriek 
Een van de vijf doelen waar we in OASE voor 
gaan is MENSEN UITNODIGEN. We zetten ons 
ervoor in dat de bijeenkomsten van OASE zo 
aanstekelijk zijn dat mensen van OASE 
vrienden / familie / buren en collega's gaan 
uitnodigen om eens mee te komen naar OASE. 
Zo willen we mensen de kans bieden om de 
genade van Jezus te gaan ervaren in OASE. 
Nu zien we dat sommige mensen van OASE al 
10 mensen hebben meegenomen in het 
afgelopen jaar. Anderen nog nooit iemand. 
De een blijkt er beter in te zijn, dan de ander 
(iedereen heeft weer andere gaven en 
talenten). Tegelijk proberen we allemaal ons 
in te zetten voor dit doel. De uitdagingen 
waar we voor staan zijn: 
- hoe kunnen we zó vol worden van Gods licht 
in ons leven dat het heel natuurlijk gaat 
doorschijnen naar de mensen om ons heen? 
- hoe kunnen we ontdekken wie mensen zijn 
in onze omgeving die God zoeken? Volgens de 
Bijbel willen sommige mensen Zijn Vrede 
ontvangen en andere niet (Matteus 10:11-15). 
We willen natuurlijk niet gaan trekken aan 
mensen die niet willen, dat zou ik zelf ook 
vervelend vinden. We kijken biddend uit naar 
mensen die zoeken; we zoeken de 'rijpe 
velden' (Johannes 4:35). 
- hoe kunnen we als christenen in het 
dagelijks leven zó Gods licht laten schijnen, 
dat het normaal wordt om mensen uit te 
nodigen om eens mee naar de kerk te komen? 
- hoe kunnen we de zondagbijeenkomsten zó 
vormgeven dat mensen die voor de eerste 
keer in de kerk komen, geen onnodige 
obstakels voor hun voeten geworpen krijgen 
om tot geloof te komen en God te 
ontmoeten?  
Genoeg uitdaging voor 2012! 

We stellen weer iemand van Oase aan je voor. Dit 
keer is het woord aan Brenda. 
 
Kun je iets over jezelf vertellen? 
Ik ben Brenda, ik ben 13 jaar oud. Ik zit op de 
Hubertus Vakschool en ga binnenkort waarschijnlijk 
overstappen naar de middelbare school de Passie, 
naar 3 vmbo-t. Mijn hobby’s zijn tekenen, lezen, 
buiten spelen en zingen. Ik woon dichtbij de kerk en 
kom er nu een half jaar. 
 
Hoe ben je bij OASE terecht gekomen? 
Via de sportweek. Ik werd door een vriend van me 
uitgenodigd om mee te gaan. Ik vond de sportweek 
heel leuk. Toen begon ik ook vaker op zondagen te 
komen. En toen besloot ik in principe gewoon elke 
week te gaan. Ook ga ik elke week naar de 
jongerenavonden. Er komen steeds meer nieuwe 
jongeren daar; laatst waren we al met 13 jongeren. 
Je leert steeds omgaan met nieuwe jongeren, dat is 
leuk. 
 
Wat heb je geleerd bij OASE? 
Ik heb nu al 3 keer hard op gebeden. Dat vind ik nog 
steeds heel eng, maar het is me dus wel al een paar 
keer gelukt. Ook ben ik nu de familie-Bijbel aan het 
lezen. Ik probeer hem helemaal uit te krijgen en heb 
het hele oude testament al gehad en ben nu net in 
het nieuwe testament. Ik zit nu ook op een connect-
groep. Binnenkort wil ik daar ook gaan bidden om 
vergeving voor verkeerde dingen in mijn leven. Dat is 
ook nieuw voor me. 
 

 
 

 
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 hard 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 
 @oasenieuwwest 

 
Serge de Boer 
Willem Kloosstraat 1 
1064 ST Amsterdam 
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