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Beste vrienden, familie, meelevenden, 
OASE-geïnteresseerden, 

 
 
New Wine, OASE-vakantieweek 
Voor de derde keer was OASE met een 
grote groep op de New Wine Zomer 
conferentie, samen met onze gastvrije 
partnergemeente Barneveld-Voorthuizen. 
Onder een met zon overgoten hemel een 
week lang bij tanken in het leven met 
God en elkaar! Heerlijk! 
We hebben heel veel plezier gehad en 
smakelijk gegeten. Maar we zijn ook 
samen naar de vieringen en workshops 
over Gods liefde geweest die 
verfrist,vernieuwt en geneest. 
En we hebben ook samen zo lekker 
uitgebreid geluierd....... 
Het was een pracht week! 

Bart Agterhof 
 

 
 
 
Sportweek 
Een week lang sport en spel, veel 
kinderen en tieners, gezelligheid en 
dramastukjes, dat was de OASE 
sportweek in de 3e week van augustus. En 
natuurlijk werd een week lang verteld, 
aan verschillende culturen, dat Jezus er 
wil zijn voor iedereen, ongeacht 
achtergrond of situatie. Twaalf sporters, 
uit verschillende kerken in Nederland,  
kwamen OASE helpen om een mooie week  

 

 
 
neer te zetten. En dat is meer dan 
geslaagd!  
Meer dan 75 kinderen en tieners streken 
neer bij het veldje aan de Sloterplas om 
daar te voetballen, volleyballen en 
verschillende spellen te doen. Ook een 
aantal ouders kwam langs om een bakje 
koffie te halen en te genieten van het 
plezier op het veld. Elke pauze keken de 
kinderen aandachtig naar de 
dramastukjes en luisterden gekluisterd 
naar de getuigenissen en verhalen van de 
sporters. Verschillende kinderen en 
tieners raakten geïnteresseerd in de 
verhalen van de sporters. Voor een aantal 
van hen hebben we mogen bidden. Ook 
dit jaar hebben we dus weer contacten 
opgebouwd en we hopen die dit komende 
seizoen voort te zetten bij de kidsclub op 
zondag en de tienerclub op donderdag. 

Pieter Nugteren

Lastige dingen rubriek 
Zoals je hiervoor hebt kunnen lezen hebben we 
ontzettend genoten van het samen op vakantie 
zijn op New Wine. We zijn in deze week echter 
ook tegen lastige punten aangelopen. Eén 
daarvan is dat New Wine vooral aansluit bij de 
Nederlandse cultuur. Hierdoor vonden mensen 
van andere culturen, die we ook mee hadden, 
toch wat minder aansluiting. Ook zouden we 
graag meer wijkbewoners die niet gewend zijn 
om naar een kerk te gaan, uitnodigen om mee te 
gaan op de OASE-vakantieweek. We merkten dat 
New Wine toch wat minder geschikt is voor deze 
mensen. De komende tijd zal daarom in het 
kernteam bekeken worden hoe we de 
vakantieweek zó in kunnen vullen dat deze ook 
aansluit bij andere culturen en bij mensen die 
niet gewend zijn om naar een kerk te gaan. 

Marije van Ommen 
 



 

 
 

 

Deze keer is Hibah aan het woord: 
 
Mijn naam is Hibah en ik ben 59 jaar oud. Ik ben geboren 
op Curaçao. Ik ben vanaf mijn 4de tot mijn 17de jaar in 
Libanon opgegroeid in een katholieke en islamitische 
atmosfeer. Mijn vader en moeder waren islamitisch, 
mijn vader zelfs imam. Vroeger ben ik gedoopt in de 
kerk. Ik kom nu 2,5 jaar in OASE en woon ongeveer 200 
meter van de kerk. Wanneer we in OASE zingen voor 
Jezus dan word ik blij. De atmosfeer in OASE vind ik fijn, 
vooral ook omdat het multicultureel is. Ik ben zelf ook 
helemaal multicultureel door mijn achtergrond. Ik vind 
het leuk dat ik mensen in OASE al heb gegroet in het 
Arabisch, Engels, Spaans, Frans, Papiamento en 
Nederlands. Ik spreek zelf namelijk ook deze 6 talen. 
Ik houd erg van de Arabische cultuur en mijn moedertaal 
is ook Arabisch. Als ik in de Bijbel lees, lees ik in een 
Arabische Bijbel. 
Ik was gewend om soms nog stukken uit de Koran op te 
zeggen voor de Arabische taal, voor lezen en schrijven, 
om het niet te vergeten. Ook had ik nog een groot rond 
bord in mijn huis hangen met daarop het geloof in de 
profeet Mohammed en wat hij leert. 
In september heb ik in het openbaar in OASE gezegd dat 
ik nog steeds helemaal geloof in Jezus (ik heb belijdenis 
gedaan). Op deze manier doe ik afstand van de laatste 
dingen uit de Islam. Maar ik doe bewust geen afstand 
van de Arabische cultuur, want daar houd ik van.  
Ik ga nu teksten uit de Bijbel uit mijn hoofd leren in het 
Arabisch om zo mijn moedertaal te blijven gebruiken. 
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De updates hebben tot doel om de 
betrokkenheid bij OASE voor Nieuw-West 
te vergroten. De OASE-update verschijnt 6 
keer per jaar. Aan- of afmelden voor de 
nieuwsbrief: 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’.  
Voor vragen over de financiën kun je 
terecht bij penningmeester Sanne van 
Dijk: sannevandijk@gmail.com  
of 06-371 20 173 
  

 

Serge, Mieke, Manuel-update (deze keer van de hand van Mieke) 
Met de family de Boer gaat het goed! We kunnen niet anders zeggen. Manuel groeit lekker door, praat 
steeds meer, bidt soms spontaan ('dank glijbaan amen') en verward Jona met Jezus. De tweede groeit 
ook lekker door. Op het moment dat we schrijven, zijn we 28 weken op weg. Met nog zo'n 3 maanden 
te gaan, is het kindje al zo goed als levensvatbaar. We zien naar hem/haar uit! Daarnaast genieten we 
enorm van wat er binnen OASE gebeurt. We ervaren echt een bijzondere samenwerking met God. We 
merken steeds dat dingen gebeuren die wij niet kunnen doen: mensen worden geraakt, mensen gaan op 
zoek, mensen ontmoeten God, mensen geven zich aan Hem over. En wíj kunnen mensen vertellen over 
Hem, we vangen ze op, we vertellen ze meer en leven met hen mee. Het is bijzonder om met sommige 
mensen al een jaar of twee op te trekken en te zien hoe hun karakters veranderen, hoe ze zich meer 
geliefd voelen en meer zichzelf worden, hoe de richting in hun levens verandert, hoe ze steeds meer 
gehecht raken aan God. De aflevering van zendtijd voor kerken was voor ons ontroerend, om de keten 
van verhalen van Deborah, haar basisschoolvriendin Linda en diens collega en vriendin Debby te horen, 
net als de prachtige vergelijking van Jagadeesh over de 'armoede van de ziel'. Kortom, we zien 
gebeuren waarvoor we hier zijn komen wonen en werken. Dat mag klinken als succes, maar is vooral 
enorm bevestigend en geeft een voldoening die alleen God kan geven. 
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