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

Woensdagmiddag: kidsclub voor 
de wijk

Het ligt nu in de planning dat wij 
afscheid nemen van OASE per 1 
september. Dat vinden we heel 
jammer omdat we enorm houden 
van alle mensen met wie we zoveel 
jaar mochten optrekken. Maar we 
merken ook dat het goed is om het 
stokje door te geven na 7 jaar; dat de 
tijd er rijp voor is. We ervaren sterk 
dat God nu een andere weg met ons 
opgaat. Het kernteam van OASE en de 
kerkenraad van moederkerk de Bron 
hebben goed gereageerd en hebben 
begrip voor deze ontwikkelingen. 
Hier volgt een korte samenvatting van 
ons verhaal:
Het besluit om te vertrekken is het 
gevolg van een persoonlijk proces dat 
zo’n 2 jaar gaande is en waar ik met 
dankbaarheid op terugkijk. Eerst werd 
mij, Serge, gevraagd om op andere 
plekken in Nederland te gaan dienen. 
Om gemeentestichtingsprojecten 
te gaan coachen en trainen en ook 
een vraag voor het ‘herplanten’ van 
een naar binnen gegroeide kerk; 
helpen om weer de focus naar buiten 
te krijgen. Daarna volgden enkele 
bijzondere gesprekken met collega 
gemeentestichters en vervolgens 
sprak een bepaald Bijbelgedeelte 
duidelijk tot me in december 2015. 
Zo merkte ik door dit proces heen 
dat God een andere kant met ons 
opgaat. We willen hem daarin volgen. 

Elke woensdagmiddag (en na de zomer op vrijdagmiddag!) is er vanuit 
Oase een Sportclub in het Gerbrandypark in Slotermeer! We zijn nu 4 
maanden actief en hebben al veel kinderen leren kennen. Het is leuk 
om wekelijks met de kinderen op te trekken en plezier te maken. 
Iedere week bieden we een afwisselend programma aan van sport en 
spel en delen we kort iets over het Evangelie door middel van een kort 
toneelstukje. Wil je meehelpen? Er zijn nog sporters nodig! Laat het 
Rianne weten: rianne.ploegman@tele2.nl.

We zijn gaan kijken naar een nieuwe 
plek om te dienen per 1 september. 
We hebben overwogen om gelijk 
opnieuw te gaan pionieren in binnen 
of buitenland. Maar nu verwacht 
ik dat ik aankomende periode 
training en coaching ga geven aan 
leidinggevenden in organisaties. 
Hier doorheen zal ik dan zelf ook 
worden getraind en gevormd. Zie 
het als een trainingsperiode of 
sabbatical wat we nu eerst ingaan. 
Dit betekent ook dat we voorlopig 
gewoon in Amsterdam blijven wonen.  
We zien dat OASE er klaar voor is 
en stevig genoeg is om een nieuwe 

fase in te gaan met een nieuwe 
voorganger. Daar zijn we dankbaar 
voor! We verwachten in de maand 
juli bekend te kunnen maken wie de 
nieuwe fulltime voorganger van OASE 
zal worden per 1 september. Mocht je 
nog vragen of opmerkingen hebben, 
laat het ons dan vooral weten. 

Heel veel dank voor al die jaren 
meeleven, ondersteuning en gebed 
voor OASE en ons!

Hartelijke groet , 

Serge en Mieke de Boer

Afscheid van Serge, Mieke en kids.



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

Ontmoet Harm

Hallo! Mijn naam is Harm en ik ben 
38 jaar. In mijn dagelijks leven werk 
ik bij een makelaarskantoor en ik doe 
vrijwilligerswerk voor Verscheurd en 
Schooling for Life. Sinds een aantal 
maanden voelde ik sterk de behoefte om 
mijn geloof openbaar te maken. Daar wil 
ik in deze update wat over delen.
Ik kom zo’n drie kwart jaar bij OASE; 
daarvoor ging ik lange tijd niet naar 
een kerk. Mijn hele leven ben ik wel 
doodrongen geweest van het bestaan 
van God. Ik kende God echter vooral 
als een strenge God op een manier van 
‘voor wat hoort wat.’ Ik ken Gods wet, 
de wet veroordeelt en klaagt ons aan, 
de belangrijkste doelstelling is orde, zo 
dacht ik. Als gelovige liep ik met continue 
schuldgevoelens naar God. Ik bad hele 
dagen om vergeving. En dat eigenlijk 
jaren lang. Hier kwam een abrupt einde 
aan toen ik het boek Verscheurd van 
Justin Lee las. Justin legt een andere 
doelstelling uit van de wet aan de hand 
van een zin uit de Bijbel: wie de ander 
liefheeft, heeft de hele wet vervuld. 
(Romeinen 13:8). Deze simpele woorden 
maakte ineens dat de cirkel rond was. 
Hier had Jezus het dus de hele tijd over. 
De wet is on-na-leefbaar, maar Jezus 
heeft de wet vervuld en uitgevoerd; 
Jezus heeft mij lief. Ineens begreep ik dat 
ik er mocht zijn, dat het oké was en dat ik 
ben vergeven voor alles wat ik fout doe 
en wat ik nog fout ga doen. En dat dit 
geloof niet van mij komt, maar van God 
zelf die het in me legt. Dat het niet ‘voor 
wat hoort wat is’ maar accepteren van 
Zijn geschenk. Het gaat dus allemaal om 
Gods genade. En met dat besef voelde 

Maak kennis met Harm. Hij kwam op 19 juni in het openbaar uit voor zijn leven met Jezus.

ik echt de liefde van God door mij heen 
gaan.  Dat was en is zo heftig, zo intens 
dat ik schrok van de kracht ervan. In 
een ogenblik begreep ik dat deze liefde 
zo groot is dat hij daadwerkelijk bergen 
kan verzetten. Ineens was het duidelijk, 
dus dít is God! Daarom heb ik belijdenis 
gedaan op zondag 19 juni 2016, want die 
God ga ik niet ontkennen. Ik kies er dus 
voor mij uit te spreken voor deze God die 

zoveel liefde voor ons als mensen heeft, 
dat Hij zichzelf (in Jezus) offerde om weer 
met mensen in contact te zijn. Dat ik voor 
deze machtige God, en zijn Koninkrijk 
mag kiezen en Hem daarmee mag eren, 
dat raakt me! Maar het raakt me vooral 
dat Hij mij wil!


