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

Update kids

Tienerkamp Augustus 2014

Gemeenschap zijn is een week lang samen op trekken. Met 
de tiener-Connectgroep waren we mee met een Wegwijzer 
kamp in Ermelo. De kosten voor het kamp hadden de tieners 
vooraf zelf bij elkaar gebracht door verschillende acties. 
Ze hadden er dus veel zin in. Met goed weer hebben we 
allerlei  leuke dingen gedaan: dropping, hike, zwemmen, 
dolfinarium, flashmob, sport en spel. Een heerlijke tijd om 
vakantie te vieren en samen te genieten. Een belangrijk 
onderdeel van de week was ‘goede gesprekken’. Die 
hebben we zeker gehad. We hebben veel gepraat, gebeden, 
gezongen en geluisterd over hoe we van een nul een held 
kunnen worden. Voor God zijn we allemaal belangrijk en 
dat hebben de tieners ook zo ervaren. Bij thuiskomst waren 
we lichamelijk moe, maar waren we geestelijk opgeladen! 
#fromzerotohero

Op zondag 21 september hebben 
we ons eerste Kinderfeest gehouden 
voor de Prinsen & Prinsessen en de 
Kingskinds, de kids van 4 -12 jaar!
Het thema was ‘Vriend worden van 
Jezus’. We hebben een heleboel leuke 
dingen gedaan. Er was vrij spelen, 
toneel, lofprijs & aanbidding, gebed, 
een spel tussen de jongens en de 
meisjes, een kinderpreek en creatieve 
verwerkingstijd in kleine groepen. Tot 
slot kreeg iedereen chips en drinken. 
We hebben met elkaar genoten. De 
kinderen vroegen direct: ‘Wanneer 
is het volgende Kinderfeest?’ Dus 
dit is zeker voor herhaling vatbaar. 
Iedereen die heeft meegeholpen: 
Geweldig bedankt!

Dit najaar heb ik voor het eerst 
‘gemeten’ wat er gebeurt op de 
connect-groepen. Meten is weten, 
zeggen ze ;-). Een connect-groep 
bij OASE is een groepje van 3 tot 5 
mensen, die bij elkaar thuis komt om 
te groeien in vriendschap met God, 
elkaar en onze wijkgenoten. Door 
december 2013 met oktober 2014 te 
vergelijken, kwam ik tot de volgende 
ontdekkingen:
- Drie connect-groepen zijn 
vermenigvuldigd in 8 nieuwe groepen.
-   We groeiden van 73 naar 87 
deelnemers. Hierbij zijn er 18 nieuwe 
mensen op de connect-groepen 

Meten = weten
gekomen en 4 mensen zijn afgehaakt.
-     Het aantal groepen groeide van 17 
naar 24.
-          Het aantal connect-groep-leiders 
groeide van 15 naar 23.
-        Het aantal connect-groep-coaches 
(een connect-groep-coach coacht een 
aantal connect-groep-leiders) groeide 
van 5 naar 6.
-         Momenteel zitten er 5 mensen 
op een connect-groep die zoekend 
zijn naar God, maar die zichzelf geen 
christen noemen.
Reden tot grote dankbaarheid aan 
God en ook reden om vol verwachting 
2015 in te gaan! Door Mieke.
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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

Hoi, ik ben John Okungbowa. Ik ben 
geboren in de Niger Delta in 1973. 
Ik ben 15 juni 2014 samen met 5 
anderen gedoopt bij OASE. Ik wil iets 
vertellen over wat daaraan vooraf 
ging.
Ik ben opgegroeid zonder God in 
Nigeria. De meest voorkomende 
vorm van religie in mijn omgeving 
was voodoo. Ik heb daar ook 
angstaanjagende dingen van 
gezien, dus ik wilde daar niets 
mee te maken hebben. Er zijn 

Serge, Mieke, Manuel 
en Paolo-update 

Maak kennis met John

moeilijke dingen gebeurd in mijn 
leven in Nigeria, waardoor ik naar 
Nederland ben gevlucht. Nu woon ik 
in Nederland sinds 5 jaar. De tijden 
in de Azielzoekercentra waren heel 
moeilijk, omdat ik me er veel heb 
verveeld en mijn toekomst onzeker 
was. 
Toen heb ik God gebeden om hulp. 
En Hij heeft me verhoord! Ik ben 
heel blij dat Jezus christenen op mijn 
pad heeft gebracht. Zo heb ik dat 
echt gezien. Ze hielpen mij om beter 

In december gaat Mieke met 
zwangerschapsverlof.  We kijken 
enorm uit naar de komst van onze 
dochter rond eind januari! Tegelijk is 
het nu ook een tijd van afbouwen van 
activiteiten voor Mieke, en dat is ook 
weer even wennen. Momenteel gaat 
de balans tussen gezin, kerk en werk 
redelijk goed, dus daar zijn we blij 
mee. Serge is met veel enthousiasme 
bezig met een nieuw opgericht 
team om de zondagsbijeenkomsten 
verder te ontwikkelen. Het motto 
hierbij is: Hoe zou het zijn als de 
zondagsbijeenkomst hét inspirerende 
hoogtepunt van je week is? Dat het zó 
opbouwend is elke zondag weer, dat 
je er graag mensen voor uitnodigt? Je 
hoort er vast nog meer over in 2015. 
Voor nu wensen we je alvast heel 
mooie feestdagen en een gezegend 
nieuw jaar!

contact te krijgen met mensen en uit 
mijn isolatie te komen. Ze hielpen me 
ook om naar het ziekenhuis te gaan 
voor mijn voeten, want daar had ik 
problemen mee. Ze hielpen me ook 
om God persoonlijk te leren kennen. 
Nu leeft Jezus in mij. Hij vergeeft de 
verkeerde dingen in mijn leven en Ik 
wil nu voor Hem leven. Ik weet niet 
waar ik nu zou zijn zonder God. Ik wil 
Hem nu dienen en ik ben Hem heel 
dankbaar.


