
OASE voor Nieuw-West                            Update jaargang 2 – nummer 7: januari 2011 

 
 
 
 
 
 
 
Beste vrienden, familie, meelevenden,  
OASE-geïnteresseerden, 
 
OASE op TV 
Zaterdagavond 29 januari staat gepland dat er 
in de uitzending van Door de wereld een filmpje 
wordt getoond over OASE. Afgelopen jaar zijn er 
3 dagen opnamen gemaakt om een korte 
impressie te geven van ‘het leven van een 
gemeentestichter en OASE’. We zijn benieuwd 
naar het eindresultaat. De uiteindelijke versie 
hebben we zelf ook nog niet gezien, dus we 
wachten in spanning af. 
 
OASE-feest geslaagd 
Afgelopen november 
vierden we de 
verjaardag van OASE. 
Met 90 mensen 
pasten we niet meer 
in de zaal waar we 
normaal zitten, dus 
we zaten voor een 
keertje in de grote zaal. We hebben ook heerlijk 
multicultureel geluncht samen. 
 
Onderzoek in de wijk 
Als je start met een nieuwe kerk is het natuurlijk 
belangrijk dat je de (behoeften van de) mensen 
voor wie je begint serieus neemt. Daarom zijn we 
in september 2009 gestart met het doen van 
wijkonderzoek. Tijdens het verjaardagsfeestje 
van OASE hebben we de uitkomst van 117 straat- 
interviews met wijkbewoners gepresenteerd. We 
stelden mensen o.a. de vraag wat in de wijk nog 
beter kan en wat OASE daar mogelijk in kan 
betekenen. Daarop werden de volgende vier 
zaken het meest geantwoord. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Aansluiten bij de wijk 
In reactie op de uitkomst van het onderzoek zijn 
we in 2010 gestart met de multiculturele 
buurtmaaltijden om verschillende culturen bij 
elkaar te brengen en om een gezellige 
ontmoetingsplek te vormen. Zo werken we aan 
twee van de vier behoeften in de wijk. Afgelopen 
dinsdagavond 18 januari waren we bijvoorbeeld 
samen met mensen uit 10 verschillende culturen 
en landen: Chinees, Ghanees, Zwitsers, 
Nederlands, Boliviaans, Marokkaans, Irakees, 
Egyptisch, Antilliaans en Italiaans. 
In reactie op de straatinterviews zijn we in 2010 
ook gestart met activiteiten voor kinderen in de 
wijk. Ik denk hierbij vooral aan de sportweek in 
de zomer en het kinderprogramma elke 
zondagmiddag. Zo proberen we als gemeenschap 
een positieve bijdrage te leveren, die onder 
andere gericht is op de behoeften die mensen in 
de wijk zelf aangeven. 
 
 
 
 
 
Serge en Mieke-update 
Halleluja! (betekent  
Prijs God of Eer aan God)  
Waarom? Omdat Manuel  
is geboren. We zien hem  
als een groots geschenk en  
wonder van God.  
Wat een schitterend mannetje is hij. Hij maakt 
al zijn eerste brabbel-taal-geluidjes. Erg 
gezellig. Na lange nachten van weinig slaap en 
meer dan genoeg huilen begint Manuel nu door 
te slapen tussen de voedingen door. Daar zijn 
we erg blij mee. ☺ Het was best even zoeken 
naar een nieuw levensritme, maar nu begint 
het wel weer een beetje te komen. 
Wat een enorme liefde voelen we voor Manuel 
en wat zijn we blij met elk klein mini-stapje 
vooruit. Zo beseffen we door Manuel meer dan 
ooit wat geweldig het is dat God Zichzelf aan 
mensen laat zien als liefdevolle Vader. En dat 
Hij ernaar verlangt dat mensen Zijn zoons en 
dochters worden. Wat een voorrecht om in  

diepe verbonden-
heid met God de 
Vader te mogen 
leven! 
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Lastige dingen - rubriek 
Bij het starten van een nieuwe kerk is het zeker niet altijd 
gemakkelijk. Het is af en toe echt ploeteren met vallen en 
opstaan. Daarom in deze rubriek iets wat lastig is: 
Wij proberen aan te sluiten bij de 4 genoemde grootste noden 
in de wijk. De oplettende lezer heeft gemerkt dat we 
momenteel concreet aansluiten bij 3 van de 4 grootste noden. 
Alleen jongeren kunnen we nu nog niet veel bieden, omdat we 
helaas nog geen last hebben van ‘overbemanning’ bij OASE. ☺ 
Dit is wel ons verlangen voor in de toekomst. Maar we moeten 
onze beperkte energie goed bundelen, dus voorlopig wachten 
we nog even met jongerenwerk, al staan we wel te popelen om 
ermee te starten! 
Voor 2011 hebben we als doel gesteld om kinderwerk op te 
zetten voor kinderen die nog niet naar de kerk gaan. Eerder 
merkten we dat dit lastig was. We hopen en bidden dat het dit 
jaar wel van de grond mag komen. 

Ook deze keer stellen we iemand van OASE een paar vragen. 
Het woord is deze keer aan Linda. 
 
Hoe ben je bij OASE terecht gekomen? 
Een vriendin van me had een Alpha-cursus gedaan. Zij was er 
enthousiast over. Ik ben dus ook op zoek gegaan naar een 
Alpha-cursus in de buurt. Via internet kwam ik zo bij Oase 
terecht. 
 
Hoe keek je naar Jezus voordat je bij OASE kwam?  
Niet! Ik keek simpelweg niet naar Jezus. Ik dacht niet veel 
na over geloof. Wel was ik nieuwsgierig en geïnteresseerd naar 
‘meer’. Achteraf gezien was ik misschien toch al wel een 
beetje op zoek. 
 
Wie is Jezus nu voor je?  
Jezus is voor mij een voorbeeld, een man vol van liefde en 
rechtvaardigheid. 
 
Wat vind je mooi aan leven met Jezus en wat vind je lastig?  
Ik heb in december met succes de Alpha afgerond. ☺ Ik ben nog 
vrij 'nieuw’ in het geloof. Soms twijfel ik of het allemaal wel 
‘echt’ is. Maar dan denk ik aan Gods onvoorwaardelijke  
liefde die ik heb gevoeld en die ik nog steeds voel. Dan denk ik: 
‘nee dit moet echt zijn, als iets mij zo diep kan raken in mijn 
hart.' Voor mij is God liefde en ik zou niet meer zonder Zijn 
liefde willen leven! En ik hoop dat zoveel mogelijk mensen 
dit gaan ervaren in hoop, geloof en liefde voor zichzelf en hun 
medemens. 
 
Over de foto 
In deze periode (september/oktober 2010) geloofde ik nog niet. 
Het moment dat ik wist dat ik naar Brazilië ging, wilde ik perse 
naar Rio. In Rio wilde ik perse naar dit Christus-beeld. Het was 
in Rio continu bewolkt en ik had nog 1 dag (ik was er maar 4 
dagen). Ik heb toen gebeden (ook al geloofde ik nog niet, dacht 
ik) voor de zon en een heldere dag, en de laatste dag was het 
helder weer. Ik ben er toen meteen heen gegaan. Achteraf heel 

leuk om te zien waar ik nu sta in het geloof. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
De updates hebben tot doel om de 
betrokkenheid bij OASE voor 
Nieuw-West te vergroten. De 
OASE-update verschijnt 4-8 keer 
per jaar. Aan- of afmelden voor de 
nieuwsbrief kan via: 
serge@oasenieuwwest.nl 
 
OASE is een multiculturele 
gemeenschap tot eer van God, 
waar mensen Jezus vinden, volgen 
en verkondigen, zodat er meer 
Recht, Vrede en Vrolijkheid komt 
in Amsterdam Nieuw-West. 
 
Informatie: 
www.oasenieuwwest.nl 
 
Serge de Boer 
Willem Kloosstraat 1 
1064 ST Amsterdam 
Tel: 0654756004 
serge@oasenieuwwest.nl 
 
Financiële steun 
ING: 42 13 567 ten name van: 
‘Zendingsgemeente OASE 
Amsterdam Nieuw-West’ onder 
vermelding van ‘gift aan OASE’ 

 


