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Hoi allemaal,
Mijn naam is Rik-Jan Willemsen 
(Rik) en ik loop dit jaar 900 uur 
stage bij Oase. Ik ben 23 jaar oud, 
getrouwd met Hester, ga naar de 
kerk in Ermelo en woon in 
Harderwijk. Op dit moment ben ik 
derdejaars Theologiestudent aan 
de Christelijke Hogeschool Ede. Ik 
wilde bij Oase stage lopen om veel 
van de multiculturele (kerk)cultuur 
te leren, te leren van mijn stagebe-
geleider Serge en ook te leren van 
mensen in Oase. In de toekomst 
wil ik verder studeren aan de 
Theologische Universiteit te 
Kampen (master Missionaire 
Gemeente) waarna ik hoop als 
evangelist, zendeling, voorganger, 
gemeenteopbouwer, o.i.d. in 
Nederland of in het buitenland aan 
de slag te gaan.
Nog wat (specifieke) weetjes over 
mij: ik ben enthousiast en open-
minded van karakter, houd van 
mensen, ben een sportman (vecht-
sporten, zaalvoetbal keeper, fit-
ness etc.), ben ‘positief verslaafd’ 
aan mijn vrouw, ben een echte fa-
milieman en wil helemaal voor 
God leven.
Er gebeuren veel bijzondere din-
gen in Oase en ik merk dat God 
hier echt aan het werk is. Ook 
word ik persoonlijk opgebouwd in 
het geloof. Oase vind ik nu al té gek 
en ik hoop nog een mooie tijd te-
gemoet te gaan binnen en buiten 
Oase! 

Even voorstellen:
Nieuwe stagiair Rik

Kern-team gezegend

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

Op 16 september hebben Linda en 
Hibah in het openbaar vertelt waar-
om zij geloven in Jezus. Dit was een 
bijzonder moment. Hierbij enkele 
woorden die Linda deelde:

‘En zo kom ik terecht bij Oase. Niet 
wetende dat dit de omkeer in mijn 
leven zou worden. Tenslotte ben ik 
niet gelovig opgevoed en heb ik vrij-
wel nooit - behalve kerst vieren - iets 
gedaan aan geloof. De woorden ge-
loof, God en Jezus zeiden mij prak-
tisch niets. ... Naarmate ik steeds 
meer hoorde over het woord van God 
voelde ik het vrij snel..... Ik ben thuis... 
Er ging een wereld voor me open.” ... 
en leer de meest inspirerende per-
soon kennen die er is ‘’Jezus’’ Een 
man vol van liefde, rechtvaardigheid, 
geduld, hij is het licht van de wereld, 
hij is mijn voorbeeld en ik wil leven 
zoals hij dat heeft gedaan.’

Belijdenisdienst

Zondag 11 november 2012 was een 
bijzonder moment voor gemeen-
schap OASE. Het kern-team bestaan-
de uit 8 leden werd gezegend voor 
hun taak voor seizoen 2012-2013. Elk 
lid vertelde wat zijn/haar bijdrage is 
aan het kern-team en waar zijn of 
haar talenten liggen. Ook legden de 
leden de belofte voor geheimhouding 
af in deze dienst.
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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 Christa en ik ben 30 jaar 
oud. Ik werk bij een verpleeghuisor-
ganisatie als medewerker personeels-
zaken. Mijn hobby’s zijn lezen, kaar-
ten maken, zwemmen, formule 1 en 
alles wat met Duitsland te maken 
heeft. Ik ben dus vooral groot fan van 
Michael Schumacher (Duitse Formule 
1-coureur).

Kun je iets vertellen van wat je hebt 
meegemaakt tijdens de Alpha-
cursus?
Ik kom nu vanaf maart 2012 in OASE 
en heb toen ook gelijk de Alpha-
cursus gevolgd. Vooral het weekend 
is voor mij levensveranderend ge-
weest. Eigenlijk gelijk bij de eerste 
toespraak die we hebben beluisterd, 
raakte de boodschap mij enorm. Ik 
had het idee dat de heilige Geest als 
het ware tijdens de toespraak echt 
over mij kwam. Ik kreeg overal kip-
penvel en de rest van het weekend 
had ik het gevoel dat ik voor de eerste 
keer van mijn leven echt een ontmoe-
ting had met de God Zelf.

Wat merk je er nu nog van?
Ik heb veel vrienden in de kerk en ik Ik 
ben opgegroeid in een kerk, maar 
ging de laatste jaren niet meer. De 
ontmoeting met God tijdens het 
Alpha-weekend heeft grote impact 
gehad en tot op de dag van vandaag 
merk ik  de verschillen. Ik merk dat ik 
nu graag weer naar de kerk ga. Als ik 
een keertje niet kan, vind ik dat echt 

jammer. Ik zet nu vaak christelijke 
worship-muziek aan en ik merk dat ik 
daar echt blij van word. Het zingen 
van christelijke liederen heeft nu ook 
meer betekenis voor me. Ook merk ik 
dat de boodschap van de Bijbel me 
veel duidelijker word wanneer ik lees. 
Ik lees nu elke dag een stukje uit de 
Bijbel en dat bevalt goed.

Ontmoet Christa van Engeldorp

We genieten van vriendschappen en 
contacten in OASE en in de wijk. We 
zijn dankbaar voor steeds weer nieu-
we mensen die lid willen worden en 
zich verbonden voelen met OASE. 
Wanneer we meemaken dat de heili-
ge Geest over mensen komt en hun 
leven door het evangelie gaat veran-
deren (zoals je deze update kunt lezen 
in het verhaal van Christa), dan is dat 
heel bemoedigend om mee te maken. 
Dat maakt dat we ernaar verlangen 
dat we nog veel meer van Gods 
Koninkrijk zullen zien om ons heen. 
We zitten nu ook in een spannende 
fase omdat Mieke op 8 december is 
uitgerekend. Dat betekent dat we ons 
aan het voorbereiden zijn. We zien er 
naar uit om de baby te kunnen be-
wonderen en knuffelen! 
In de volgende nieuws-
brief hoor je er onge-
twijfeld meer over.

Serge, Mieke, Manuel-
update


