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Welkom bij de vijfde OASE-update. De 
nieuwsbrief van Serge over OASE voor alle 
meelevenden en geïnteresseerden. 
 
Week van sport en spel voor kinderen 
Van maandag 15 tot en met vrijdag 20 augustus 
hebben we een week van sport en spel 
georganiseerd voor kinderen in de wijk. Er 
kwamen elke middag en avond zo’n 50 kinderen 
om mee te doen. We kregen hulp van Athletes in 
Action. Zo vormden we een team van 15 sporters 
die met heel veel inzet (13 uur per dag!) een 
schitterende week hebben neergezet voor de 
kinderen van de wijk. 

 
We hebben heel veel goede reacties gehad van 
ouders en kinderen. Er zijn veel mooie dingen 
gebeurd, te veel om op te noemen, maar 2 
verhaaltjes wil ik hier noemen: 
Er was een jongen met een blessure waardoor hij 
niet echt goed kon mee doen. Naarmate de week 
vorderde werd de pijn erger (door af en toe toch 
een beetje mee te doen) waardoor hij op een 
gegeven moment helemaal moest stoppen. We 
hebben toen meerdere malen voor hem gebeden 
om genezing. Donderdagavond was hij geheel 
genezen en hij heeft toen heel fanatiek kunnen 
meesporten op donderdagavond en vrijdag! Erg 
bemoedigend; ook voor de andere kinderen om te 
horen, dat Jezus niet alleen vroeger genas, maar 
ook nu nog. 
Een meisje hoorde dat we altijd gingen bidden op 
het veld, voordat we gingen sporten. Ze wilde 

ook wel eens leren bidden. We hebben het haar 
geleerd; je zegt gewoon ‘lieve Jezus’ en dan 
vertel je je verhaal en dan is het klaar. 
Vervolgens deed ze het en zei aan het eind: 
‘klaar!’ (ipv. ‘amen’ wat christenen meestal 
zeggen aan het eind van het gebed ☺). Ze vond 
het een bijzondere ervaring. Vervolgens kwam ze 
elke dag weer terug om te bidden, want ze werd 
zo blij en warm van binnen wanneer ze ging 
bidden. We kregen de indruk dat God haar 
daadwerkelijk ontmoette tijdens het bidden. 
 
Doopdienst 
Op zondag 22 augustus was het groot feest bij 
OASE! We mochten de eerste doopdienst vieren. 
In de vorige update heb je al kennis kunnen 
maken met Mila; toen werd ze geïnterviewd. Ze 
heeft een indrukwekkend verhaal over haar leven 
en waarom ze nu Jezus wil volgen, terwijl ze 
Hindoeïstisch opgroeide. We zijn onder de indruk 
van wat God heeft gedaan en aan het doen is in 
haar leven. 

 
Voor de doopdienst hadden we ook alle 
wijkbewoners uitgenodigd en alle kinderen en 

KOM JE OOK? 
ZATERDAG 9 OKTOBER:  

OASE-PARTNER-OCHTEND 

Een ochtend voor alle meelevenden, supporters en bidders. 
09.30 inloop met koffie en thee. 
10.00 Terugblik en vooruitblik (doelen en plannen 2011). 
10.30 OASE-leden vertellen hun (bekerings)verhaal van 2009/2010. 
11.00 Creatief dynamisch gebed voor OASE en de wijk. 
12.00 lunch (aangeboden door OASE). 
13.00 EINDE partnerochtend. 
13.00 (extraatje: voor wie er nog tijd voor heeft): wijk-wandeling. 
Leuk als je met kinderen komt! Laat het dan wel even weten, dan 
zorgen we voor een gaaf kinder-programma en weten we met 
hoeveel kinderen we rekening kunnen houden. 

Je kunt je opgeven (moet ivm. lunch) bij: 
serge@oasenieuwwest.nl of 0654756004 



Update jaargang 2 – nummer 5 - september 2010 

ouders die bij de sportweek zijn geweest. 
Uiteindelijk werd het ook voor wijkbewoners die 
nooit in een kerk komen een mooie gelegenheid 
om eens iets van het christendom mee te 
maken.

 
 
 
 
 

Hoe gaat het ondertussen 
met Mieke en Serge?  
We zijn heel blij om te  
kunnen vertellen dat Mieke 
nu 28 weken zwanger is. 
Momenteel zijn we een  
kinderkamer aan het inrichten en we zien uit 
naar ons kindje! Verder zijn we God heel 
dankbaar dat we dit werk mogen doen. We 
mogen mooie dingen meemaken. De bezigheden 
in de kerk geven vaak de nodige hectiek en 
drukte, zeker ook voor Mieke naast haar 4 dagen 
werken per week. Het is soms zoeken naar 
voldoende tijd voor ontspanning. Maar wanneer 
dat lukt (de laatste tijd gaat het redelijk ☺), dan 
kunnen we echt van het leven en het werk in 
deze wijk genieten! 

Ook deze keer stellen we iemand van OASE  
een paar vragen. Het woord is deze keer  
aan Sanne. Ze volgde de Alpha-cursus en 
vervolgens werd ze onderdeel van een  
kleine groep in OASE. Een paar weken later 
besloot ze om echt met God te willen leven. 
 
1. Hoe ben je in contact gekomen met OASE? 
Ik ben door middel van een buurtenquête  
met OASE in contact gekomen. Op een  
mooie dag belde David bij me aan en  
vertelde over de activiteiten van OASE. Hij 
nodigde me uit voor een Alpha cursus.  
Deze heb ik gevolgd en ben zo een beetje OASE 
binnengerold eigenlijk. Ik bezoek nu regelmatig de 
diensten op zondag en bij de nieuwe Alpha cursus 
assisteer ik de gespreksleiders! 
 
2. Wie was Jezus voor je voordat je met OASE in 
contact kwam? 
Voordat ik kennis maakte met OASE was Jezus 
iemand die ik wel gekend  
had vroeger. Ik ben namelijk in een christelijk 
gezin opgegroeid. Maar ik had geen behoefte 
meer aan Hem. 
 
3. Wie is Hij nu voor je? 
Nu is Hij iemand die Zijn leven voor mij gegeven  
heeft en door wie ik God mag kennen. 
 
4. Wat vind je mooi/moeilijk aan het leven met  
God? 
Het mooie aan een leven met God vind ik dat Hij  
mij nooit laat gaan. Het is fijn te weten Hij er altijd  
is, op goede en slechte momenten. Wat ik nog  
wel lastig vind is om God echt op de eerste plaats  
in mijn leven toe te laten, om daar echt naar te  
leven. 
 

 
 
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’ 

 

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 een 
paar lastige zaken: 
- We hoopten na de 
sportweek door te 
kunnen met op de 
woensdagmiddagen 
sport en spel voor 
de kinderen in de 
wijk, maar dit is tot 
nu toe door gebrek 
aan voldoende 
mensen helaas nog 
niet gelukt. 
Misschien later nog? 

- Veel mensen komen enkele keren 
langs of die ontmoet je een paar 
keer, maar daarna stopt het contact. 
We zouden graag langer contact 
willen, maar dat gaat helaas vaak 
niet. Dat is steeds weer opnieuw 
een les in loslaten en geduldig zijn. 


