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

Mijn leven gaat de goede kant op!

Mijn naam is Kidi en ik ben 26 jaar 
oud. Ik heb twee kinderen, een van 
5 en een van 2. Mijn hobby’s zijn 
winkelen en ik lees graag romans. Ik 
studeer fulltime voor pedagogisch 
werker met veel plezier.

Van huis uit was ik niet met het 
evangelie bekend. Afgelopen najaar 
begon mijn zoektocht naar God. Mijn 
zoontje van 5 was via vrienden die 
naar een kerk gaan veel bezig met 
God. Dat zette me aan het denken. 
Zo ben ik op internet gaan zoeken 
naar een kerk. Ik kwam terecht bij 
OASE en door de gastvrijheid ben 
ik niet meer weggegaan. Er was 
een zondagbijeenkomst waar werd 
gesproken over Gods liefde voor 
mensen, maar ook over de hel. Dat 
was best heftig. Ook werd verteld wat 
Jezus voor ons heeft gedaan toen Hij 
stierf aan het kruis als teken van Gods 
liefde. Er werd gevraagd of je dat 
wilde geloven van Jezus. Ik merkte dat 

In het weekend van 30 maart was een 
groep van OASE in Voorthuizen. Zij 
waren daar voor het OASEweekend. 
Ook Betty was daar. Ze komt nu een 
paar maanden bij OASE. Het weekend 
was een bijzondere ervaring met 
gezelligheid en een fijne sfeer. Stagiair 
Anneke (zie andere kant) interviewde 
haar hierover. 
Betty: “Ik voel me thuis bij OASE. Het 
is een mooie gemeenschap waar ik 
tot rust kom, dit is ook fijn voor mijn 
dochter, ze speelt leuk met andere 
kinderen en geniet van de rust! Het 
trok mij aan om mee te gaan met het 
weekend omdat ik nieuwsgierig was. 
En ook omdat ik de mensen van oase 
beter wilde leren kennen en met hen 
te genieten. Ik vind het een slim idee 
om elkaar zo beter te leren kennen en 
ik hoop dat het vaker komt! Het is ook 
heel leuk voor de contacten van de 
kinderen.”

OASEweekend in 
Voorthuizen

ik het geloofde en vanaf dat moment 
ben ik aan het wandelen met God.Ik 
bid nu elke dag en wanneer ik in de 
Bijbel lees, merk ik ook echt rust. Ik 
voel ook Gods aanwezigheid waar ik 
ook ga. Ik zie dat ik nog wel veel oude 

gewoontes heb, maar ik merk steeds 
vaker dat ik me bewust word van die 
verkeerde dingen. Stapje voor stapje 
probeer ik te leven naar de wil van 
God en ik hoop me deze zomer te 
laten dopen.
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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

Deze keer is de update van de hand 
van Serge. Rustig vertrouwen op God 
en Zijn beloften. Daar ben ik afgelopen 
half jaar mee bezig. De 5 weken 
training voor gemeentestichters 
in New York (zie eerdere update) 
heeft daaraan bij gedragen. Ook de 
leiderstraining van 6 dagen (zie vorige 
update) samen met ruim 15 leiders 
van OASE, heeft daaraan bijgedragen. 
Ik merk dat het vertrouwen dat 
God alles overziet veel rust geeft als 
vertrekpunt. Dat geeft dat ik meer 
vanuit Gods rust dingen doe. De rust 
werkt ook door in het gezin. Mieke en 
ik hebben een ritme gevonden van 
inspanning en ontspanning en we 
merken dat het Manuel en Paolo ook 
goed doet.

Serge de Boer

Serge, Mieke, Manuel 
en Paolo-update Wat is er eigenlijk gek aan OASE?

Anneke en Daniel lopen momenteel full-time stage bij OASE. Anneke doet 
een jaar bijbelschool aan de Wittenberg in Zeist en Daniel zit in het 3de jaar 
van de bachelor theologie aan een universiteit in Leuven in België.

Wat heb je geleerd bij OASE?
Anneke: Wat ik hier bijzonder vind, is dat mensen heel toegewijd aan Jezus 
hun leven leiden. Ik word mij hier bewust hoe je je leven met Jezus kan delen, 
dat alles wat je in je leven doet deelt met God.
Daniël: Ik heb geleerd dat Gods koninkrijk zich uitstrekt over de grenzen van 
talen en culturen en dat Gods liefde mensen echt samenbrengt en samenbindt.

Wat vind je leuk bij OASE?
Anneke: De zondagbijeenkomst is heel fijn om samen als gemeenschap te 
vieren. Mensen ontmoeten elkaar en kunnen na de bijeenkomst samen 
lunchen, wat  een fijne sfeer met zich meebrengt.
Daniël: De sfeer en gezelligheid heb ik als heel positief ervaren. Met je voeten 
in de modder staan en meebouwen aan het Koninkrijk van God vind ik ook 
echt leuk.

Wat vind je gek aan OASE?
Anneke: Wat voor mij even wennen is, is dat ik mee mag op straat om mensen 
uit te nodigen. Een mooie uitdaging, maar dit is toch echt iets waar ik erg aan 
moet wennen. 
Daniël: Ik vind het gek dat er hier veel mensen komen voor een tijdje, maar 
dan ook weer niet meer komen. De ‘doorstroom’ is hoog.


