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

Tieners zijn cool

Restyling kerkgebouw De Bron en OASE voor Nieuw-West

De Bron en OASE voor Nieuw-West willen een uitnodigende 
plek zijn en een welkom thuis voor jong en oud, kerkelijk of 
niet kerkelijk: voor men¬sen van alle achtergronden. Om 
dit met het kerkgebouw nog meer uit te stralen hebben we 
besloten om te gaan restylen, te beginnen met de kerkzaal. 
Samen hebben we ons afge¬vraagd hoe het gebouw nu 
ervaren wordt en wat we daarmee willen. Dit hebben we 
met elkaar vertaald naar een “Programma van Eisen” (PVE). 

Een keer in de twee weken is 
het op vrijdag een drukte van 
belang bij Pieter en Margreet. Dan 
komen er zo’n 10 tieners voor de 
tienerconnect-groep! Wat een feestje 
om met deze tieners op te mogen 
trekken. Samen ontdekken, leren, 
gek doen, spelletjes, praten, bidden 
en natuurlijk koek eten. Tijdens de 
tiener-connect proberen we iedereen 
uit te dagen om na te denken over het 
christelijke geloof en daarin keuzes te 
maken. Soms serieus en soms op een 
gekke manier. In ieder geval steeds 
met thema’s vanuit de tieners en 
gegrond op de bijbel.

Afgelopen half jaar vond voor de 
5de keer de DNA-oriëntatie plaats 
in OASE: Acht dagdelen met elkaar 
Bijbel lezen en in gesprek over het 
DNA van OASE. Wat voor kerk zijn we? 
Waarom houden we zo van mensen 
die Jezus nog niet kennen? Elke 
deelnemer heeft erover nagedacht 
of hij/zij lid wilde worden van OASE. 
Zo werden in juni en juli 24 nieuwe 
leden (inclusief kinderen) voorgesteld 
in OASE. Welkom!

24 nieuwe leden

Vervolgens hebben we een architect geselecteerd die 
ons nu helpt om van ons PVE te komen tot een concreet 
resultaat dat voldoet aan onze wens. De volgende stap is 
het bepalen van wat er als eerste daadwerkelijk aangepakt 
gaat worden. Het is een heel proces dat behoorlijk wat tijd 
kost, maar we blijven er voor gaan!
Dirkjan Langeveld
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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: 

NL 02 INGB 000 42 13 567 t.n.v:

‘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

Ik ben Habib en ik ben 23. Ik kom uit 
Afghanistan. Ik was 16 jaar en werd 
verliefd op mijn buurmeisje van 16. 
Alleen was ze getrouwd met een man 
van 55. Hij had haar gekocht. Hij was 
een drugsbaron. Ik kreeg met haar 
een relatie. Maar het werd ontdekt. 
Hij wilde mij doden. Mijn vader sloeg 
me. Mijn familie was bang en stuurde 
me weg. Ik herinner me mijn huilende 
moeder toen ik weg ging. Ik mis haar.
 Ik ben vaak gesmokkeld door 
mensenhandelaren om landsgrenzen 
over te komen. Ik ben in een 
vrachtwagen voor varkens vervoerd. 
Ik heb 50 uur onder een toeristenbus 
vanaf Athene verstopt gezeten op de 
wielas. Ik kon het asfalt onder mij door 
zien gaan. Ik heb in Griekenland in de 

Serge, Mieke, Manuel 
en Paolo-update 

Maak kennis met Habib

gevangenis gezeten. Ik ben geslagen 
door bewaking. Ik ben geslagen door 
andere mensen. Iedereen vocht om 
te overleven. Niemand kreeg iets 
‘zomaar’. Toen ik in Nederland weer 
in de gevangenis belande, knakte er 
iets in mij. Mijn leven werd door de 
gevangenissen donker. Maar ik zat 
ook gevangen in mijzelf.
 Als je nergens een thuis hebt. 
En je  nooit vriendelijk wordt 
behandeld, hoe kun je dan geloven 
dat God kan helpen? Op een dag 
ontmoette ik Victor, een evangelist op 
de Dam. Hij vertelde over OASE, een 
kerk vlakbij mijn huis. Ik ging erheen 
en dat heeft zoveel veranderd. Ik 
had het gevoel van  thuiskomen. 
Zulke aardige mensen. Ik hoorde 
over vergeving door Jezus. Ik ging 
terug naar huis. Lag op bed, huilde 
over mijzelf. Ik wist niet hoe ik moest 
bidden. Maar ik begon en ik heb 
vergeving gevraagd. Op dat moment 
kwam er licht in mijn donkere hart. Ik 
merkte iets dat mijn leven vanaf dat 
moment elke dag veranderd heeft. Ik 
werd blij en ben nu, na 10 maanden, 
gedoopt!
 Ik bid dat ik ooit misschien 
mijn moeder weer kan zien, en haar 
kan vertellen van God de Vader, 
die weet wat het is om je kind te 
verliezen. En van Jezus, die vergeeft 
en weet wat het is om een reis te 
maken en thuis te komen.

Maandag 1 september 2014 is het 
vijf jaar geleden: met vijf mensen 
startten we de voorbereidingen voor 
de kerkplanting in Amsterdam Nieuw-
West. Nu is er echt een gemeenschap 
ontstaan met zo’n honderd mensen 
op zondag. We zijn heel dankbaar 
voor wat nu al is ontstaan en zien 
uit naar wat nog gaat komen! Waar 
we het meest van genieten? Als God 
het goede nieuws van Jezus  zó laat 
landen in harten van mensen dat ze 
echt gaan veranderen en willen gaan 
leven als discipel van Jezus

Terugkijken op vijf jaar OASE


