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

Kerst – Joy to the World

OASE stond een heel kerstweekend én 
een kerstavond bol van sfeervolle en 
gezellige activiteiten. Eigenlijk begon 
het al de weken voor kerst (advent), 
waarin de kinderen van OASE het 
verhaal van Ruth ontdekten.
Het weekend van 20-22 december 
werd OASE geholpen door acht jonge 
mensen van Refolution. Het gebouw 
werd mooi aangekleed, extra mensen 
werden uitgenodigd en ze hielpen 
flink bij de kerstbijeenkomst en lunch. 
We waren heel blij met de extra 
hulp, want we hadden ruim 30 meer 
bezoekers dan normaal op zondag.
Ook de kerstnachtbijeenkomst was 
zeer geslaagd. Voor het eerst hadden 
we een multicultureel koor dat 
prachtig zong. Na de bijeenkomst 
was er een gezellige ontmoeting. 
Het belangrijkste: we hebben weer 
nieuwe mensen gezien en gesproken 
die het blijde Nieuws hebben 
gehoord. 
Pieter Nugteren

Afgelopen jaar ben ik samen met 
twee mannen van OASE de uitdaging 
aan gegaan om elke week de genade 
van Jezus te delen met minstens vijf 
wijkbewoners die het goede nieuws 
nog niet kennen. Aangemoedigd door 
de tekst: Verkondig van dag tot dag 
dat Hij ons redt (Bijbel 1 Kronieken 
16:23) hebben we met meer dan 
100 wijkgenoten gesproken over de 
genade van Jezus. Zo kwamen we 
in contact met drie mensen zonder 
christelijke achtergrond die wel 
meer wilden weten over God en 
geloof. Ze zijn verder geholpen in 
hun zoektocht naar God en zingeving. 
Zo ontstond er een connect-groep 
met twee studenten waarmee we 
oriëntatie-gesprekken hadden over 
het christelijk geloof. Zoals het er nu 
uit ziet, komt er weer zo’n groep met 
twee zoekers in januari 2014.

Serge de Boer

Deel het beste wat je 
hebt elke dag

De laatste tijd hebben Mieke en ik, 
al reflecterend op 2013, meerdere 
malen tegen elkaar gezegd dat we 
er zo van genieten dat we ons ideaal 
zien gebeuren bij OASE: We horen 
van mensen en zien bij mensen dat 
ze echt veranderen in hun karakter; 
ze gaan meer op Jezus lijken. Dat 
mensen eerlijk naar elkaar durven 
te zijn over moeiten, over falen en 
teleurstellingen. Dat we zondag-
bijeenkomsten hebben waar elke 
keer weer nieuwe mensen komen en 
waar elke zondag mensen aanwezig 
zijn zonder christelijke achtergrond. 
Dat er mensen zijn zonder christelijke 
achtergrond die tot geloof komen. 
Dat die mensen vervolgens de eerste 
stappen zetten als leerling van Jezus. 
We zien uit naar 2014 en wensen jou 
ook van harte een Glorieus 2014!
Serge de Boer
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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: 

ING: 42 13 567 ten name van:

‘Zendingsgemeente OASE A’dam 
Nieuw-West’. Voor vragen over 
de financiën kun je terecht bij 
penningmeester Sanne van 
Dijk: sannevandijk@gmail.com of 
06-22853830

Ontmoet Younas

Een van de dingen waar ik me met 
veel plezier mee bezig houd binnen 
OASE , is het trainen van leiders. 
Eind oktober 2013 zijn we met 
drie trainingsdagen gestart onder 
leiding van het team van Nederland 
zoekt. Deze organisatie biedt een 
trainingstraject aan van twee jaar 
bestaande uit vier conferenties van 
drie dagen. De 17 leiders van OASE die 
er heen zijn geweest werden getraind 
in discipelschap: bewust relaties 
aangaan om te groeien als leerling 
van Jezus en leerlingen maken die op 
hun beurt ook weer doorgeven aan 
nieuwe leerlingen. De dagen hebben 
veel positieve impact gehad op de 
groep. We komen nu samen in een 
soort van intervisie-groepen om de 
plannen verder te implementeren.
Serge de Boer

Leiders trainen

Mijn naam is Younas en ik ben 59 jaar oud. Ik ben geboren in Pakistan en 
nu woon ik al 35 jaar in Nederland. Ik ben getrouwd geweest en ik heb drie 
zoons, een van 29, een van 23 en een van 21 jaar oud. Ik ben trots op m’n 
zonen; twee van hen studeren nu aan de universiteit. Ik heb altijd met plezier 
gewerkt, onder andere als conciërge op de basisschool. Nu werk ik nog drie 
dagen per week als vrijwilliger.

Ik heb een islamitische opvoeding gekregen, dus ik geloofde wel in God, maar 
ik was de laatste 40 jaar weinig met hem bezig. In het voorjaar van 2013 heb 
ik George en Ruth ontmoet op straat. Ik had in die tijd last van stress en er 
waren veel problemen. George en Ruth vertelden over Jezus. Toen ben ik een 
keertje mee gekomen naar OASE. Ze gingen voor me bidden en ik werd echt 
rustig van binnen. Nu weet ik dat Jezus voor mij is gestorven en dat God mij 
door Jezus vergeeft. Nu heb ik vrede gekregen met Hem en Vrede voor mijn 
ziel. Ik spreek wekelijks af met George om samen thee te drinken, om bij te 
praten, te bidden en om Bijbel te lezen. Nu ben ik gedoopt en ik wil nu altijd 
blijven leven met God.


