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OASE probeert eigentijds kerk te zijn 
met een focus op mensen die niet ge-
wend zijn om naar de kerk te gaan. 
Nu we uit de kleine zaal zijn gegroeid, 
gaan we verhuizen naar de grote zaal 
in hetzelfde gebouw. De grote zaal is 
alleen nog niet helemaal eigentijds 
en ook niet zo ingericht dat is reke-
ning gehouden met mensen die niet 
gewend zijn om naar de kerk te gaan. 
Zo kwamen we op het idee om wijk-
bewoners op straat uit te nodigen om 
in de kerk te komen en te vragen wat 
zij vinden van de zaal. Ik kwam tijdens 
het enquêteren tot de conclusie dat 
het moeilijk is om echt kerk te zijn 
voor mensen buiten de kerk en men-
sen buiten de kerk dan ook inspraak 
te geven. Een Marokkaanse 
Amsterdammer van 16 zei: ‘Het moet 
hier ouderwets blijven, dat hoort vol-
gens mij bij de kerk. Ik zou het zo 
laten.’ Een Nederlandse 
Amsterdammer van 42 zei: ‘Voor kin-
deren is het hier ook prima, kinderen 
maakt het allemaal niets uit hoe het 
eruit ziet.’ Ik vroeg mij vervolgens af 
waarom lagere scholen en kinderdag-
verblijven toch echt proberen om het 
er gezellig uit te laten zien voor 

Lastige dingen rubriek

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

Rond de start van Oase waren Kees 
en Irene net opzoek naar een kerk in 
hun woonplaats, Hoorn. Serge heeft 
ze toen gevraagd of ze misschien een 
jaartje zouden willen helpen bij de 
start van Oase. En dat wouden ze ge-
lukkig wel. Dat jaartje is drie jaar ge-
worden. In die drie jaar hebben ze 
zich op heel veel manieren ingezet 
voor Oase. We zijn dan ook erg blij 
met alles wat ze voor Oase gedaan 
hebben. Kees en Irene, ontzettend 
bedankt voor jullie inzet de afgelopen 
jaren! 

Afscheid Kees en Irene 

kinderen. Nog een ander zei: ‘Het is 
hier wel een beetje grauw en grijs, 
maar heel ongezellig is het ook weer 
niet. Ik vink aan dat het hier best ge-
zellig is’. Ik denk niet dat ze bij de en-
quête aan zichzelf dachten om in 
deze kerk te zitten, maar dat de (voor 
hun) ouderwetse en grauwe sfeer het 

voor hen op een prettige afstand 
houdt. Dat deed me realiseren dat we 
wel ons best kunnen doen, maar dat 
God toch echt degene is die mensen, 
die niet gewend zijn om naar de kerk 
te gaan, naar de kerk brengt. Los van 
hoe de zaal eruit ziet... Hij bouwt zijn 
Kerk (Psalm 127:1 - Bijbel).
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Vandaag heb ik een interview met 
Abbas in zijn huis. We zitten op 
prachtige Perzische tapijten op de 
grond en we luisteren naar mooie 
Iraanse muziek op de achtergrond. 

Kun je iets over jezelf vertellen?
Ik ben 51 jaar oud en ik ben als enige 
uit onze familie naar Nederland ge-
komen 2,5 jaar geleden. Ik heb gister 
mijn examen gedaan voor de 
Nederlandse taal. Ik hoop dat ik het 
heb gehaald. Ik ben in Iran geboren 
en heb daar altijd geleefd. Omdat ik 
gedwongen werd om moslim te zijn, 
ging ik me er juist tegen afzetten. Ik 
was niet vrij in mijn keuze. Mensen 
op mijn werk wilden dat ik naar de 
moskee bleef gaan, maar toen ik dat 
niet deed, werd ik ontslagen. Later 
kwam ik in contact met een kleine 
huiskerk in Iran. Toen die huiskerk 
werd ontdekt, moest ik vluchten uit 
mijn stad en uiteindelijk ben ik toen 
naar Nederland gevlucht. Ik ben blij 
dat ik nu een verblijfsstatus heb ge-
kregen en dat ik hier veilig ben.

We zijn aan het genieten met elkaar 
als gezin. Paolo is al aardig ingebur-
gerd en Manuel is lief voor z’n nieuwe 
broertje. Mieke voelt zich steeds 
beter, maar moet nog rustig aan 
doen. Ondertussen geniet ik volop 
van het werk voor God en van de 
mensen hier in de wijk. Gister (19 fe-
bruari) had ik bijvoorbeeld weer eens 
zo’n heerlijke dag. ’s Ochtends ont-
moette ik twee mannen van OASE om 
samen Bijbel te lezen, te kletsen en te 
bidden. Vervolgens gingen we naar 
plein ‘40-45 om mensen uit te nodi-
gen voor de zondagbijeenkomst. ’s 
Middags kwamen we een Turkse man 
tegen die interesse had in het evan-
gelie. We zijn samen naar de kerk ge-
gaan om thee te drinken en een DVD 
te kijken over het evangelie. ’s Avonds 
was het tijd om te klussen bij wijkbe-
woners met 7 anderen van OASE in 
samenwerking met mensen van 
stadsdeel Nieuw-West. We mochten 
een kast sjouwen en meters-hoge 
stapels kranten en rommel weggooi-
en. Daarna nog een drankje gedaan in 
de kroeg met z’n allen. Ik ben God 
dankbaar dat 
ik zo mag 
leven!

Serge, Mieke, Manuel 
en Paolo-update 

Hoe ben je bij OASE terecht geko-
men?
Ik liep een keertje in Slotermeer op 
straat en toen werd ik aangesproken 
door George. Hij nodigde me uit om 
een keer naar OASE te komen. Toen 
ben ik op zondag naar OASE geko-
men en de preek ging toen over 
‘dorst hebben naar God’. Na de bij-
eenkomst vertelde ik aan Serge dat 
ik echt honger heb naar God. Hij no-
digde me toen uit voor de Alpha-
cursus. Daar kom ik nu elke maan-
dagavond en ook op zondagen kom 
ik nu in de kerk. Ik vind de mensen 
vriendelijk in OASE.

Hoe sta je nu in het geloof?
Ik heb mijn hele leven geloofd in God 
en ook in Jezus als profeet. Maar ik 
geloofde niet in Jezus als middelaar 
tussen God en mensen. Volgens mij 
heeft elk mens direct toegang tot 
God, daar heb je Jezus niet voor 
nodig. Maar nu begin ik wel andere, 
nieuwe dingen over Jezus en God 
leren op de Alpha-cursus en in ge-
sprekken met George. Ik blijf honge-
rig naar God en wil meer van Hem 
leren.

Ontmoet Abbas

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 af-
melden voor de nieuwsbrief: pieter@
oasenieuwwest.nl

Visie
God roept OASE om een uitnodigen-
de 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 dona-
ties. Steun hebben we hard nodig. 
Mocht u (maandelijks) een gift willen 
geven, dan kan dat: 

ING: 42 13 567 ten name van:

‘Zendingsgemeente OASE A’dam 
Nieuw-West’. Voor vragen over de fi-
nanciën kun je terecht bij penning-
meester Sanne van Dijk: sannevan-
dijk@gmail.com of 06-22853830


