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

Alpha-cursus

In september zijn we als gezin in 
New York geweest voor een training 
voor kerkplanters. Mieke en de kin-
deren zijn twee weken mee gegaan 
en ik ben nog drie weken daar geble-
ven. De training werd gegeven van-
uit Redeemer Presbyterian Church 
(bekend van voorganger Tim Keller). 
Ik voelde me enorm dankbaar en be-
voorrecht om vijf weken de tijd te 
hebben om te reflecteren op de afge-
lopen vier jaar gemeentestichting bij 
OASE. En ook om training te krijgen 
hoe we de aankomende vijf jaar meer 
vrucht kunnen dragen door middel 
van kerkplanting. Het is een enorm 
intensieve tijd geweest waarin me 
weer opviel dat ik me als gemeente-
stichter als een vis in het water voel.

Serge, Mieke, Manuel 
en Paolo-update 

De Alpha-cursus is weer van start ge-
gaan, voor de tweede keer dit jaar! 
De ‘Alpha’ is wekenlang gepromoot 
in de samenkomst, bij buren en op 
straat. Op moment van schrijven zijn 
we vijf ‘Alpha-avonden’ verder. De 
avonden staan in het teken van elkaar 
leren kennen bij de maaltijd, het luis-
teren naar een korte toespraak over 
het christelijk geloof en van elkaar 
horen hoe we tegen geloven aankij-
ken. De groep bestaat uit acht men-
sen met hele verschillende verhalen. 
Ze maken de Alpha bij OASE tot wat 
het is: Gezellig en uitdagend!  
Menno Hanse

Nieuwe stagiares

Dit jaar zijn er twee stagaires bij 
Oase. Hieronder stellen ze zich voor. 
Hoi, ik ben André Martens, ik loop 
sinds 1 september stage in Oase. 
Ik moet zeggen dat ik het erg naar 
mijn zin heb. Ik heb al vele mooie 
en betrokken mensen ontmoet met 
een hart  voor Oase en Amsterdam 
Nieuw-West. Zo komt Oase voor mij 
tot leven! Ik hoop aan het einde van 
dit studiejaar af te studeren als ker-
kelijk werker. Om dat voor elkaar te 
krijgen ga ik bij Oase een onderzoek 
doen. Naast mijn studie en stage werk 
ik als directeur op een basisschool in 
Amsterdam West: brede school Annie 
MG Schmidt. 

Hoi, ik ben Menno Hanse, 20 jaar 
oud. Ik studeer Godsdienst Pastoraal 
Werk (HBO-theologie) in Ede aan de 
Christelijke Hogeschool. Deze stu-
die bereidt mij voor op het werk in 
de kerk. Ik heb deze richting gekozen 
omdat ik een passie voor Jezus en een 
passie voor mensen heb. Dit school-
jaar hoop ik door de stage bij OASE 
meer te leren over voorganger-zijn. 
Mocht u nog eens bij OASE komen 
dan hoop ik u graag te ontmoeten! 
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Naarmate OASE groeit, is er meer be-
hoefte gekomen aan een kernteam 
dat de formele verantwoordelijkheid 
draagt voor het reilen en zeilen van 
OASE. Dit jaar vormen we al voor de 
tweede keer een officieel kernteam! 
Voorheen was Serge voorzitter, dit 
jaar heeft hij deze taak overgedragen. 
Het kernteam van OASE houdt zich 
bezig met allerlei overkoepelende 
vragen. Gaan we de goede kant op? 
Lukt het om onze doelen te bereiken? 
Houden we iedereen betrokken? Wat 
hebben we nodig, nu en in de toe-
komst? Daarbij kijken we ook  naar 
hoe we als kernteam kunnen blijven 
groeien om OASE zo goed mogelijk te 
ondersteunen. 

Vier van de kernteamleden van het 
vorige seizoen hebben versterking ge-
kregen van drie nieuwe leden. Na de 
zomer is het kernteam ingezegend.

Ruth Langeveld (voorzitter 2013-14)

Kernteam

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 do-
naties. 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

Ik ben Celestine, 29 jaar en ik ben de trotse moeder van Solange, 
die nu 1 jaar oud is. Ik werk als docent culturele kunstzinnige vor-
ming op een middelbare school in Amsterdam-West en ik geef ook 
nog sport- en danslessen. Ik woon vanaf mijn 19e in Amsterdam. 
Tijdens een vrijgezellenfeest gaf ik eens voor een groep meiden 
een workshop zumba en sieraden maken en toen werd ik uitgeno-
digd om eens naar OASE te komen. Ik vond een goede aansluiting 
vanwege de grote betrokkenheid. Al gauw kwam ik op een connect 
groep met Margreet waar ik heel veel steun aan heb. 
Mijn geloof en vriendschap met God groeide en toen Serge begin 
van dit jaar vroeg wie er gedoopt zou willen worden heb ik een 
tijdje met deze vraag rond gelopen. Daarna heb ik een zomer-va-
kantie-retraite gehouden van 5 weken met God en al in de 1e week 
zei God tegen me: ‘Laat je dopen, Celestine’ dus je kunt je mis-
schien voorstellen met hoeveel vreugde ik op 1 september dit jaar 
ben gedoopt.
Na mijn doop leef ik bewuster met God en is onze communicatie 
steeds duidelijker. God maakt geregeld leuke grapjes met me, het 
is zo’n levendige God. Ook al is het rennen, springen en vliegen 
met een kind, twee banen, vrienden en hobby’s, God staat voor 
mij op nummer één! 

Ontmoet Celestine


