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Update voor vrienden, familie, 
meelevenden en OASE-
geïnteresseerden.

Veel dank voor meeleven, steun en 
gebed in de afgelopen jaren!

Start met nieuwe 5-jaar plannen op 
OASE Conferentie 
Vrijdagavond 20 en zaterdag 21 
november maakten we in OASE de 
start met de nieuwe 5-jaar plannen. 
Op zaterdagmiddag was er een 
ontroerend moment, toen mensen 
deelden wat ze wilden achterlaten 
en wat ze willen meenemen naar 
aanleiding van de conferentie. 
Hier vind je de dingen die mensen 
meenemen vanuit de conferentie:
Ik wil meer contact met broers en 
zussen hier  |   passie  |  God doet 
het - dus alleen actie met Hem anders 
geen actie  |  blijdschap die ik hier 
ervaar  |  meer mezelf zijn  |  God 
geeft ons kracht om te doen wat Hij 
vraagt  |   verwacht het van God en 
niet van jezelf  |  hoop en warmte 
door mijn nieuwe connect-groep hier 
|  Bijbel leren kennen door dagelijks 
tijd te reserveren  |  God is echt nabij, 
God doet het en het hangt niet van mij 
af  |  zin om de nieuwe connect-groep 
te beginnen  |  God is aan het werk 
in OASE en Hij gaat naar buiten door 
mensen van OASE heen  |  ik ervaar 
vandaag echt Gods zegen en zijn 
vergeving en zijn kracht en die neem 
ik mee  | ik neem de bemoediging 
mee dat ik vandaag zie dat God 
door mooie mensen heen werkt  | 
enthousiasme  | Gods plan met mijn 
leven accepteren  |  meer vertrouwen 
op God  |  bemoediging doordat we 

weer nieuwe stappen zetten  |  meer 
tot rust komen bij God  |  hoop en 
geloof dat God ons zal helpen in 
Zijn missie  |  ik kan iets betekenen 
voor mijn naaste  |  bemoediging 
omdat God zoveel dingen doet in dit 
weekend  |  gedeelde passie voor de 
buurt  |  OASE voelt als een familie  |  
Gods plannen gaan ontdekken  | Gods 
roeping voor mijn leven ook delen en 
betrekken in mijn gezin  |  leuk om 
nieuwe mensen te leren kennen in 
dit weekend  |  broederschap  |  God 
heeft alle macht in de hemel en op 
aarde en daarom gaan we met Hem 
op weg om leerlingen te maken.

Waarom eigenlijk de OASE 
Conferentie? Afgelopen 5 jaar is er 
veel moois gegroeid bij OASE. Van 
5 mensen die zich toewijden aan 
OASE tijdens de eerst bijeenkomsten 
in 2009, groeiden we naar ruim 
100 mensen nu tijdens een 
zondagbijeenkomst. Reden voor het 
kern-team om seizoen 2014-2015 
uitgebreid in gesprek te gaan met 
elkaar en met God om Zijn richting 
met OASE voor de aankomende 5 jaar 
te verhelderen. Nu hebben we die 
plannen op papier. Door middel van 
de conferenties zetten we stappen 
om samen met God en met elkaar de 
plannen te realiseren.

Je merkt het al in het stuk hierboven, en ook in de vorige nieuwsbrief las 
je al over het 5-jarig verjaardagsfeestje van OASE; het is een najaar van 
terugblikken en vooruitblikken. We realiseren ons voor de volle 100% 
dat de enorme zegeningen die we mochten tellen in de afgelopen jaren, 
mede tot stand konden komen door jouw meeleven, meebidden en jouw 
(financiële) ondersteuning. Daar willen we je enorm voor bedanken! 

We wensen je heel mooie feestdagen en een gezegend 
2016!
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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: 
IBAN: NL02INGB0004213567 ten 
name van:

‘OASE Amsterdam Nieuw-West’. 
Voor vragen over de financiën kun 
je terecht bij penningmeester Edwin 
Krikke: edwinkrikke@gmail.com 
06-16648759

Anne-Marije werd gedoopt en heeft een eerlijk en indrukwekkend verhaal

In de bijbel staat: de doop is een gebed 
van een goed geweten voor God. Dat 
had ik niet. Een goed geweten. Als kind 
geloofde ik wat mijn ouders geloofden. 
Maar toen ik groter werd en ging 
uitzoeken wat ik zelf geloofde raakte ik in 
de knoop. Ik zat vol ongeloof en twijfel. 
En was teleurgesteld door dingen die 
gebeurden in mijn leven. Het ging niet 
zoals ik wilde. Ik vond het leven moeilijk. 
En ik kleurde God in met die negatieve 
ervaringen. In mijn ogen was Hij boos en 
onbetrouwbaar. 

In wezen was mijn eigen hart boos. En de 
vrucht daarvan was niet best. Ik leefde in 
alles zoals God het niet bedoeld had. Toen 
ik het met mijn neef over mijn doop had 
en zei dat in de bijbel mensen gedoopt 
werden terwijl ze hun zonden belijden zei 

ik dat ik dat ook wilde. Toen zei hij: als je 
ze allemaal op gaat noemen dan zijn we 
in een half uur zeker niet klaar. Maar ik 
wil wel een aantal dingen belijden. Ik was 
ipv. liefdevol; hard, oordelend en boos. 
Ipv zorgzaam: zelfzuchtig, ondankbaar 
en onvriendelijk. Ipv betrouwbaar: 
kwaaddenkend en leugenachtig. Mijn 
eigen ik ging altijd voor. Ik hield me bezig 
met occulte dingen, was lui, seksueel 
losbandig en diende andere goden, 
spullen en mijn tv. 

Toen dat alles, logischerwijs, niet 
leidde tot succes in studie en werk, een 
liefdevolle relatie, een fit lijf, helder 
hoofd, gezond thuisfront en warme 
vriendschappen maar in alles het 
tegenovergestelde bewerkstelligde, gaf 
ik Hem de schuld. Hij stelde mij teleur. 
Ik zag niet dat het andersom was. 
Dat Hij mij goed en liefdevol gemaakt 
had, in alles bij me was, altijd liefdevol 
en betrouwbaar, snel tot vergeving, 
vol ontferming, zachtmoedigheid, 
vriendschap, steun en troost.  
Ik verdien het niet dat Hij na dat alles 
nog op mij wacht. Met open armen. Dus 
probeerde ik het te verdienen. Daar ben 
ik niet erg goed in. Het lukt niet. 

Nu ben ik uitgeworsteld. Nou ja, het 
zit in het aard van het beestje, maar ik 
kies er voor te aanvaarden dat God me 
dit alles vergeeft. Dat is zoals mijn oma 
altijd zo mooi zegt: ‘te wonderbaar om te 
begrijpen’. 

Nu wil ik leven vanuit Zijn beloften. Het 
oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. 
Ik leef niet meer uit eigen kracht. Ik laat 
alles achter me en begin opnieuw. Alle 
negatieve, duistere, foute dingen: God 

denkt er niet aan terug. En dat wil ik ook 
niet meer. En dat kan. Dankzij Jezus. De 
wereld vindt het onlogisch , een sprookje. 
Ik soms ook. De Almachtige God zelf die 
op de aarde komt om voor mijn zonden te 
sterven en daarmee alles goed maakt… Ik 
heb soms nog last van twijfel en ongeloof. 
Maar 1 van mijn collega’s zei: als ik daar 
last van heb getuigt mijn hart diep van 
binnen dat het waar is. En zo ervaar ik 
het ook.

Jezus heeft alles weg gedaan door aan 
het kruis te gaan. Zoals ik leefde was ik op 
weg naar 1 einde. De dood. Afgescheiden 
van God omdat ik Hem steeds weer 
ontkende en ongehoorzaam was. Hij is 
gestorven voor mij. Jezus. En vandaag 
getuig ik door mijn doop dat ik met Hem 
begraven en weer opgestaan ben en een 
nieuw leven ben begonnen. 1 dat niet zal 
eindigen. Alleen mijn lichaam zal ik nog 
afleggen. Maar nu leef ik voor en met 
God. Ik zie eindelijk dat U goed, liefdevol, 
betrouwbaar en trouw bent. 

Hij belooft in Ezechiël 36 dat Hij rein water 
over mij zal sprengen, me een nieuw hart 
zal geven, het hart van steen uit mijn 
binnenste zal verwijderen en me een hart 
van vlees zal geven, en een nieuwe geest, 
en Zijn Geest. Dat zie ik gebeuren. Hij 
verandert mijn hart. Sommige mensen 
gaan naar de kerk, ik ging in therapie. 
En Hij begon mijn boze hart te genezen 
en veranderen. 13 jaar gelden beloofde 
Hij me door psalm 91 dat Hij me rust zou 
geven in de schaduw van de Allerhoogste. 
En Hij houdt zich aan die belofte. Ik ben 
nog steeds gewoon mens. Imperfect. 
Met ongeloof, fouten en twijfel en dat 
zal zo blijven zo lang ik op deze wereld 
leef. Maar ik weet dat het niet van mij 
afhangt. Hij zegt in Zijn woord: Ik ben het 
die het willen en het werken in je werkt. 
En ook: Ik zal afmaken het werk dat Ik in 
je begon. Daar vertrouw ik op.

Anne-Marije werd gedoopt in augustus 2015. Voorafgaand aan de doop 
vertelde ze haar levensverhaal en waarom ze zich wilde laten dopen.


