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

Restyling 

Vakantietijd. Heerlijk. We zijn 13 
dagen weg geweest. Heel fijn om 
samen te zijn als gezin. Het heeft 
Mieke ook goed gedaan wat betreft 
haar energiebalans. Manuel en Paolo 
genoten erg van de rust en het spe-
len samen. We hebben tijdens de va-
kantie ook veel  gesproken over de 
aanstaande New York trip in septem-
ber. Serge krijgt vijf weken gemeente-
stichters-training aangeboden vanuit 
Redeemer Presbyterian Church (be-
kend van voorganger Tim Keller). Hij 
gaat daar bezinnen op de aankomen-
de jaren bij OASE. Mieke, Manuel en 
Paolo zullen de eerste twee weken 
meegaan. We zien er erg naar uit!

Serge, Mieke, Manuel 
en Paolo-update 

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. Op 
dit moment zijn we bezig met dit in 
een Programma van Eisen te formu-
leren aan de hand waarvan een ont-
werp gemaakt kan worden voor de 
nabije toekomst. Verder zoeken we 
naar manieren om zo slim mogelijk 
gebruik te maken van de ruimte die 
we hebben, zodat we die optimaal 
kunnen gebruiken. 

Dirkjan Langeveld en Ruth Lanting

Zondag 16 juni hadden we een doop-
feest waarbij 3 mensen gedoopt zijn 
en één iemand belijdenis heeft ge-
daan. Op 1 september hebben nog 2 
mensen zich laten dopen. Hieronder 
vertelt Sufyan er kort iets over.

Mijn naam is Sufyan, ik ben 29 jaar oud 
en ik kom uit een islamitisch Irakees 
gezin. Ik kom bij OASE in de kerk en ik 
ben op zondag 16 juni gedoopt. Het 

Doopfeest
was een heel mooi doopfeest. Met 
George heb ik Bijbelstudie gedaan in 
mijn eigen taal, het Arabisch. Zo kon 
ik horen over de betekenis van de 
doop. Ik ben blij dat ik nu met Jezus 
leef. Ik kom nu wekelijks in de kerk en 
ik lees nu zelf thuis ook in de Bijbel. Ik 
ga nu soms met George mee op het 
plein wanneer hij mensen gaat uitno-
digen. Dat vind ik nog wel spannend.
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Van  12 tot 16 augustus mochten we 
weer genieten van de vierde editie 
van de sportweek. Vijf dagen lang 
voetbal, volleybal en spelletjes voor 
kinderen in de wijk. In pauzes deel-
den we iets van het evangelie en met 
sommigen zijn we verder in gesprek 
gegaan. Gemiddeld kwamen in de 
middag zo´n 40 tot 50 kinderen buur-
ten (6-12 jaar) en in de avond iets 
meer dan 10 (13 jaar en ouder). De 
knaller was toch wel de maaltijd vrij-
dagavond om de week af te sluiten, 
daar kwamen 100 mensen op af.
Alle eer aan God voor deze geweldige 
week die hij ons gegeven heeft met 
mooi weer en een groot team. Ook 
zijn we dankbaar dat de zondag erna 
negen mensen via de sportweek naar 
de zondag bijeenkomst zijn geweest.

Sil Korstanje

Sportweek 

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

Maak kennis met Kenneth en Jeanine. Kenneth is in het 
dagelijks leven werkzaam in de IT en Jeanine is net afge-
studeerd als tandarts. Wij hebben bij OASE samen de 
Alpha-cursus (introductiecursus over het christelijk geloof) 
gedaan en op een zondag werd er gesproken over de doop. 
Afgelopen tijd hebben we God echt zelf leren kennen. 
Daarom waren we geïnteresseerd en deden we mee aan 
de voorbereidingscursus voor de doop. Jeanine: Aangezien 
ik als baby al was gedoopt, deed ik belijdenis van mijn ge-
loof. Zo kon ik zelf ja tegen God zeggen, na Zijn ja tot mij 
bij mijn doop. Kenneth: Ik had Jezus net aangenomen en 
wilde graag worden gedoopt zoals Jezus ons opdraagt in de 
Bijbel. Op 16 juni vond het plaats en het was heel bijzon-
der. Familie en vrienden waren speciaal voor ons gekomen, 
waardoor velen van hen voor het eerst het evangelie heb-
ben kunnen horen. Wij zijn blij dat we met de doop en be-
lijdenis allebei voor een leven met God hebben gekozen. Na 
de doop begonnen we de pre-marriage course (huwelijks-
voorbereidingscursus). We zien het als een zegen dat we dit 
allemaal konden doen voordat we trouwen. Zo hebben we 
nu geleerd om problemen samen met God op te lossen en 
op deze manier zijn we beter voorbereid op het huwelijk. 
Wij zochten een kerk om te trouwen maar God heeft ons in 
OASE zoveel meer gegeven!

Ontmoet Kenneth en  Jeanine


