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Vorig jaar is David gestopt met zijn 
werk binnen OASE. Hij heeft zich 
de afgelopen jaren enorm ingezet 
voor Oase en daar zijn we hem 
heel dankbaar voor! David vertelt 
er hieronder kort wat over.

‘Na drie jaar samen met Serge 
OASE te hebben opgebouwd ben ik 
afgelopen september gestopt als 
assistent gemeentestichter. Ik kijk 
terug op een heel bijzondere en in-
tense tijd waarin ik telkens heb 
mogen zien hoe God mensenlevens 
mooier en vrijer maakt. Ik ben 
enorm dankbaar dat ik zoveel heb 
mogen ontvangen door te geven: 
vriendschap, troost, blijheid en 
feedback. Ik vond het erg moeilijk 
om afscheid te nemen van OASE. 
Toch zie ik nu dat er een funda-
ment is gelegd waar OASE leden 
op verder bouwen. Dat is een won-
der van God. Voor Hem eer! Hij 
werkt in de tieners, de mensen met 
een moslimachtergrond omdat 
Jezus om Amsterdam Nieuw-West 
geeft. Bedankt voor alles wat U 
heeft gedaan en wat jij hebt gege-
ven. Op dit moment zet ik de eerste 
stappen om in Oud-Zuid Gods 
Koninkrijk te helpen bouwen.’

Afscheid van David 

Alpha-cursus

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

Sinds kort hebben we een magnifiek 
geluidssysteem! God heeft ons hier-
mee erg bemoedigd. Ook door de 
hulp van iemand die ons zijn geluids-
systeem voor meer dan een half jaar 
uitleende zolang wij nog niets had-
den. Vanaf deze plaats veel dank voor 
de steun! Telkens als het geluid met 
grote helderheid en diepe bassen ons 
tegemoet komt rollen danken we God 
met psalm 81 ‘Sing aloud unto God 
our strength: make a joyful noise unto 
the God of Jacob’

Ton van Dijk

Geluid voor God

De twee kerstvieringen in Oase waren 
een enorme bemoediging met veel 
nieuwe wijkbewoners (ruim 80 nieu-
we mensen extra) die we normaal 
niet in OASE zien. Ook was het genie-
ten om het kerstteam te zien helpen. 
Veel mensen hebben zich enorm in-
gezet en zij maakten het zo mogelijk 
dat veel mensen het goede kerst-
nieuws konden meemaken.

Serge

De afgelopen maanden hebben we 
weer een Alpha-cursus gehad bij 
Oase. Iedere maandagavond kwamen 
we samen met een gezellige groep 
van zeven deelnemers en drie team-
leden. We hebben genoten van de 
kookkunsten van Oase-luitjes, maar 
het draaide om de praatjes en de ge-
sprekken over christelijke thema’s. 
Door de verschillende achtergronden 
van de deelnemers was het interes-
sant te horen hoe mensen dachten 
over bepaalde zaken en hier over 
door te praten. Ook het weekend, 
begin december in Voorthuizen was 
een goede tijd met elkaar. Door mid-
del van de Bijbel, gesprek, zang en 
gebed hebben we het over de Heilige 
Geest gehad en Hem ontmoet. Dit 
was erg bemoedigend!

Sanne van der Vliet

Kerst bij OASE
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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 af-
melden voor de nieuwsbrief: serge@
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 Amsterdam 
Nieuw-West’. Voor vragen over de fi-
nanciën kun je terecht bij penning-
meester Sanne van Dijk: sannevan-
dijk@gmail.com of 06-371 20 173

Kun je iets over jezelf vertellen?
Hoi, ik ben George Zaku en ik ben getrouwd met Susan. We heb-
ben twee zonen; Josef en Fadi. We wonen nu 14 jaar in Nederland 
en we zijn geboren in Syrië. Ik heb via het netwerk van ICP 
(International Church Plants = een netwerk van missionaire jonge 
multiculturele kerken) contact gekregen met Serge. Hij zocht ie-
mand die kan helpen met het delen van het evangelie in woord en 
daad onder mensen met een islamitische achtergrond. En ik heb 
veel liefde voor hen.
In Syrië heb ik als accountant gewerkt en ik ben afgestudeerd in de 
economie aan de universiteit van Aleppo. Mijn hobby’s zijn lezen en 
fitnes (en eerder ook nog voetbal). Ik houd van reizen, maar ik heb 
er vaak niet genoeg tijd voor. Ook bezoek ik graag familie uit Syrië 

Ontmoet George Zaku

Maandag 10 december is Paolo 
Bartholomeus geboren! We hebben 
afgelopen weken genoten van deze 
bijzondere tijd met elkaar. We zijn blij 
dat de bevalling voorspoedig is verlo-
pen en dat Mieke goed aan het aan-
sterken is . Rond de kerst en oud en 
nieuw hebben we vakantie gevierd en 
dat deed ons goed. Mocht je Paolo 
nog willen bewonderen, dan ben je 
van harte welkom om dat op het 
kraamfeest te doen op zondag 27 ja-
nuari in OASE. We starten om 11.30 
en het duurt ongeveer tot 14.30 (incl. 
zelfmeegebrachte lunch).

Serge, Mieke, Manuel 
en Paolo-update 

die in Twente wonen.
Bij OASE ga ik dit jaar twee dagen per 
week aan de slag met het opzetten van 

connect-groepen (huis-
kringen /discipelschaps-
groepen). In het bijzonder 
voor mensen die Arabisch 
spreken. Ik heb zin om 
contacten te maken met 
mensen in de wijk en ben 
benieuwd wat God aan 
zegen gaat geven.


