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

Wat een begin!

Als ik op de afgelopen maanden 
terug kijk, dan zijn dit een aantal 
absolute hoogtepunten:

- De bevestigingsdienst op 23 oktober 
waarin niet alleen ik maar ook de 
allereerste ouderlingen en diaken 
in de nog jonge geschiedenis OASE 
werden ingezegend. We zijn nu 
‘officieel’ kerk en een zustergemeente 
van De Bron, van waaruit we 7 jaar 
geleden gestart zijn. 

- Een leiderschapsdag met 40 (!) 
OASE leiders op 19 november, m’n 
verjaardag. Een tijd van samen 
aanbidden, delen, bidden met en 
voor elkaar en heerlijk eten. Dit is wat 
Marjanne, één van de leiders, er over 
schreef: ‘De leiderschapsmeeting 
was een feestje! Martijn deelde 
10 lessen over  ‘leiderschap in de 
stijl van Jezus’. Eén les ging over 
ontvangen van kritiek. Dat kan heel 
lastig zijn. En toch… ik weet dat ik het 
nodig heb om van anderen te horen 
wat ik anders kan doen. Tijdens de 
thuisbasisavonden (maandelijkse 
bijeenkomst voor leiders) gaan 
we aan de slag met de 10 lessen in 

Hoogtepunten

Beste  betrokken vrienden van OASE,

Linda, Eline, Anna en ik zijn nu drie 
maanden actief in OASE. En wat is er 
al veel gebeurd, wat hebben we al veel 
mensen ontmoet en gesproken! Voor ons 
gevoel zitten we niet drie maanden maar 
al drie jaar bij OASE :-) Zo voelen we ons 
al thuis. Niet alleen ik, Martijn, maar ook 
Linda en onze dochters Eline en Anna. 
Daar zijn we ontzettend dankbaar voor.  

We zijn ook heel dankbaar voor jullie 
steun en support.  Ik hoop jullie ergens in 
2017 persoonlijk te kunnen ontmoeten en 
bedanken!

ons persoonlijk leven. Een mooie 
uitdaging!’.

- Mijn eerste kerstavond viering in 
OASE op 24 december. Het thema 
was ‘laat het licht zijn!’. En licht was 
het: ontelbare waxinelichtjes in door 
OASE-leden gespaarde glazen potjes 
gaven de zaal een prachtige sfeer, 
en nog belangrijker: Jezus, het Licht 

van de wereld was in ons midden 
en raakte harten aan. Er waren veel 
nieuwe mensen, van wie sommigen 
nog nooit in de kerk waren geweest.
Jullie begrijpen, dit smaakt absoluut 
naar meer en we zien dan ook uit 
naar wat God allemaal voor ons in 
petto heeft in 2017!

Martijn
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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

Ontmoet Siegfried Holsman

OASE wil kerk zijn voor Nieuw-West 
waar levens veranderd worden 
door Gods liefde. Eén van de meest 
opmerkelijke levensveranderingen 
is die van Siegfried. Hij was ooit een 
talentvol honkbalspeler en professioneel 
muzikant. Maar werd één van de meest 
beruchte drugscriminelen van Aruba 
en Amsterdam. Hij raakte verslaafd, 
werd dakloos en was wanhopig. Via via 
hoorde hij over OASE. En daar werd hij 
met open armen ontvangen. Hoorde 
hij over een Hemelse Vader die van 
hem houdt en hem een nieuw leven 
wil geven. Gaf hij z’n kapotte leven aan 
Jezus.  Kon hij z’n unieke muzikale gaven 
opnieuw gebruiken, maar nu voor God in 
het aanbiddingsteam.  Maar toen begon 
het vernieuwingsproces pas. Siegfried 
moest met z’n verslaving breken. Zat 
tot over z’n oren in de schulden. Barste 
nog regelmatig in woede uit. Maar z’n 
vrienden in OASE lieten hem iets zien 
van de onvoorwaardelijke liefde van 
Jezus. Elke keer weer. Ze hielpen hem 
een woning te vinden, te dealen met 
z’n schulden en verleden, te werken aan 
z’n onverwerkte emoties. Recentelijk is 
Siegfried voor het eerst in 17 jaar weer 
terug gegaan naar Aruba. Voor het eerst 
zag hij z’n kleinkinderen in levende lijve. 
Zijn vrienden en familie wisten niet wat 
ze zagen: in plaats van angst en geweld 

bracht hij nu verzoening, genezing en 
hoop. Siegfried is inmiddels weer terug 
in Amsterdam, maar nog steeds praat 

het hele eiland over zijn ongelooflijke 
verandering. Aan God alle eer!

Gebedspunten
- Alpha cursus. Op 23 januari begint 
weer een nieuwe Alpha cursus in OASE. 
We hebben mooi team klaar staan en 
er hebben zich al flink wat mensen 
opgegeven. 

- De restyling. Er is al heel veel financiële 
steun gegeven voor de restyling van onze 
sterk verouderde kerkzaal, maar voor de 
laatste fase(n) hebben we nog ongeveer 
30.000 euro nodig. In februari/maart 
zullen we de volgende fase beginnen, 
waarbij de kerkbanken, het oude podium 

en de oude vloer eruit gesloopt zullen 
worden en een nieuwe vloer, podium en 
stoelen zullen komen. 

- Gezondheid. Er zijn best veel mensen 
in OASE die met hun (geestelijke) 
gezondheid worstelen. 


