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

Restyling kerkzaal

OASE Conferentie 
maart 2016
Begin maart hadden we de tweede 
OASE conferentie met de vragen: Wat 
is discipelschap precies en waarom is 
dit zo belangrijk? Hoe kunnen wij in 
ons leven meer op Jezus gaan lijken? 
Ik vond het gaaf om te zien dat veel 
mensen bemoedigt waren, plezier 
hadden, mee hielpen, verkeerde 
dingen over boord gooiden, nieuwe 
kansen zagen en plannen maakten. 
Ik ben zelf een harde werker en wil 
graag mijn best doen, maar door de 
conferentie heb ik geleerd dat juist 
God het werk door ons heen wil doen. 
Door naar buiten te gaan als kerk en 
bij de mensen uit Nieuw-West aan 
te sluiten en hen te helpen.  Bekijk 
het filmpje dat werd gemaakt van de 
conferentie: https://www.youtube.
com/watch?v=9lvhiLIfh-U

Niels Stolper, stagiair 3e jaar HBO Theologie 
in Ede

OASE heeft al bijna vier jaar het 
verlangen dat de kerkzaal, waar 
de zondagbijeenkomsten plaats 
vinden, ‘gerestyled’ wordt. De zaal 
is te groot en voelt niet gastvrij 
aan voor nieuwkomers. Inmiddels 
wordt voor en achter de schermen 
hard gewerkt om voldoende geld bij 
elkaar te werven voor de restyling. 
Sinds afgelopen zomer wordt geld 

geworven. Eigen leden van OASE 
en de Bron hebben al € 40.000 
bijgedragen van de benodigde € 
180.000. We zijn ontzettend blij 
met de steun van onze partnerkerk 
in Barneveld, de kerken landelijk 
en natuurlijk met alle overige 
betrokkenen die bijdragen. Daardoor 
staat er nu al € 112.968 op de teller. 
We zijn goed op weg! Met acties als 

tuinen opknappen, tweedehands 
spullen verkopen, verjaardagsgeld 
doneren en concerten geven komen 
we verder. Maar we hebben ook 
jouw hulp nodig. Je kunt zelf geven 
of mensen uit je netwerk benaderen. 
Bekijk het filmpje dat we speciaal 
voor de restyling maakte: https://
youtu.be/9gynMWObok8.

U kunt uw bijdrage 
overmaken op 
NL 09 RABO 0383 5384 75 
ten name van CGK NGK 
De Bron & Oase, te 
Amsterdam. Uw gift is voor 
de belasting aftrekbaar. 
Heeft u vragen? Neem 
contact op met Pieter van 
Nugteren: 
pieter@oasenieuwwest.nl



Colofon
Informatie:
www.oasenieuwwest.nl
      @oasenieuwwest

Serge de Boer
Willem Kloosstraat 1
1064 ST Amsterdam
serge@oasenieuwwest.nl
06-54756004

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

Hoor hoe Sharma Jezus ging volgen in plaats van Shiva.

Hallo ik ben Sharma en ik ben 60 jaar oud 
en ik kom uit India. Ik kom nu ruim een 
jaar bij OASE. Ik ben bij OASE gekomen 
via Younus. Hij is een Pakistaanse vriend 
van mij en hij is gedoopt bij OASE. Net als 
Younus heb ik ook geen achtergrond met 
Jezus. Younus was islamitisch, maar ik 
had een hindoeïstische achtergrond. Dat 
betekent dat ik vroeger geloofde in allerlei 
goden, zoals Shiva, Krishna, Ganesha en 
Laxmi. Nu geloof ik in 1 God; Jezus. Ik zal 
vertellen hoe dat zo is gekomen.
Toen ik eerst hoorde van Younus dat hij 
naar de kerk ging, verklaarde ik hem 
voor gek: ‘waarom zou je daar heen 
gaan, je bent toch moslim?’ Maar op 

een gegeven moment ging ik toch eens 
met hem mee en daarna nog een keer. 
Ik had het erg naar mijn zin in de kerk 
en op een gegeven moment ontdekte 
ik dat ik zelfs elke zondag naar de kerk 
ging! Op een keer had ik veel verdriet 
tijdens de zondagbijeenkomst. Ik wist 
niet waarom, maar tranen liepen over 
m’n wangen. En tegelijk voelde ik echt 
een diepe vrede en ik sloot mijn ogen. 
En toen zag ik met gesloten ogen een 
kruis voor me. Toen wist ik: Ik moet bij 
Jezus zijn. Daarna ben ik 2 keer een 
Alpha-cursus (introductiecursus over het 
christelijk geloof) gaan doen. Tijdens de 
2de Alpha-cursus heb ik ook echt voor 

Jezus gekozen. Het kruis van Jezus 
betekent nu voor mij, dat ik erken dat 
ik verkeerde dingen heb gedaan in mijn 
leven. En die heb ik allemaal aan Jezus 
overgegeven. Jezus heeft het gedragen. 
Hij heeft alle verkeerde dingen van mij 
overgenomen en nu weet ik en ervaar ik 
dat Jezus in mij woont, in mijn hart.
Nu ben ik samen met Niels en Rob in 
een connect-groep. Elke week lezen we 
samen uit de Bijbel en bespreken we 
hoe het gaat met ons. Rob is een vriend 
van mij. Hij gelooft niet in God, maar 
hij vindt het wel leuk om erbij te zitten 
en hij wil toch ook wel meer horen van 
God.

Afgelopen tijd zijn intense maanden geweest en stonden in het teken van verwerking 
van het ziekbed en het overlijden van mijn vader. Na vijf maanden kanker is hij op 5 
november overleden. Het verdriet en gemis is groot. Zeker ook voor mijn moeder. 
Naast het verdriet is er ook dankbaarheid voor alle jaren dat we met hem konden 
hebben. Ook is het bijzonder om te merken dat God in het verdriet aanwezig is 
om bij te staan. In het afscheid dat we van hem namen hebben we Gods hand ook 
mogen ervaren door bijzondere gebeurtenissen. Veel dank voor al het meeleven in de 
afgelopen maanden. Dat doet ons heel goed.

Serge, Mieke, Manuel, Paolo en 
Naomi update


