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

2015 = Restyling-jaar

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…, zeg maar gerust 
verbouwen. Aan de hand van het 
gezamenlijk opgestelde programma 
van eisen heeft onze architect 
een ontwerp gemaak dat in fasen 
realiseerbaar is. Op dit moment buigt 
de fondswervingcommissie zich over 
1. hoe het geld bij elkaar kan komen 
om elke fase van de verbouwing te 
realiseren en 
2. wanneer we kunnen beginnen – dit 
lijkt niet lang meer te duren! 
Dirkjan Langeveld

Lastige dingen rubriek
Afgelopen 2 jaar zijn we ons als kernteam bewust 
geworden dat we een gebrek hebben aan mensen die 
capaciteiten hebben om leiding te geven. Het aantal 
mensen dat verantwoordelijkheden draagt en leiding 
geeft is groot, maar tegelijkertijd zien we regelmatig dat 
activiteiten niet goed genoeg lopen door een gebrek aan 
leiders. Om deze reden zijn we bijvoorbeeld vorige zomer 
genoodzaakt geweest om de wekelijkse buurtlunch 
(tijdelijk?) te stoppen. 
Dit jaar neemt de druk nog meer toe door een heel 
feestelijke situatie, namelijk dat er DV. in ruim 1 jaar tijd 
8 baby’s geboren worden in OASE! Dat is natuurlijk reden 
tot grote dankbaarheid en feest! Tegelijk brengt dat ook 
met zich mee dat een aantal leidinggevenden even wat 

anders aan hun hoofd hebben. Er zijn in deze fase 3 
dingen die ons helpen: 
1. Jezus is de Leider van de kerk. Hij leidt ons op Zijn weg 
en Hij zorgt voor OASE elke dag weer. 
2. Er is een tijd voor alle dingen (Bijbel – Prediker 3:1). 
Ook een tijd om veel tijd met het gezin te hebben. First 
things first! 
3. Ruim 10 mensen van OASE hebben net 1,5 jaar 
externe training gekregen om vanaf dit jaar bestaande 
en nieuwe leiders structureel te identificeren, trainen, te 
ondersteunen en in te zetten.
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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

Ontmoet Rosalie

Ze is al weer ruim 3 maanden oud. 
Op 1 februari werd Naomi Rientje 
Maria de Boer geboren! Afgelopen 
maanden stonden in het teken 
van haar vertederende lachjes en 
geluidjes. En van diepe blijdschap en 
dankbaarheid over zo’n prachtig mooi 
wonder. Wat een geschenk! Het gaat 
goed met haar en met Mieke. We 
zeggen regelmatig tegen elkaar dat 
we in onze tropenjaren zitten i.v.m. 
met de leeftijden van de drie kindjes, 
en dat we binnen die tropenjaren 
ook in het tropen-halfjaar zitten zo 
na de geboorte. Dat helpt ons om de 
moeheid een beetje te relativeren.  
Ondertussen draait alles gewoon 
door in OASE en zien we heel mooie 
dingen gebeuren. Je leest erover in 
deze update.

Serge, Mieke, Manuel, 
Paolo en Naomi -  
update 

Hoi, ik ben Rosalie, ik ben 20 jaar. Ik werk op een woongroep voor verstandelijk 
gehandicapten als verzorgende. Mijn hobby’s zijn hardlopen, concerten 
bezoeken en leuke dingen doen met vriendinnen. Ik kom nu een jaar bij OASE 
via een vriendin van mij.

Mijn hele leven was ik eigenlijk nog nooit bezig geweest met geloof of kerk. Via 
die vriendin kwam ik op het idee om gewoon eens in de kerk te gaan kijken. 
Het geloof werd goed uitgelegd en dat sprak me aan. Ik werd uitgenodigd 
voor een meiden-connect-groep,  waar we de Alpha-cursus doen, maar dan de 
vertraagde versie met veel meer bijkletsen en gezelligheid en thee en koekjes.  

In mei van 2014 heb ik een stap gezet naar God tijdens een connect–
groepavond. Sinds dat moment merk ik dat er dingen veranderen. Ik heb nu 
meer zekerheid over de dingen die ik doe en over mezelf. Nu weet ik gewoon 
dat ik helemaal mezelf mag zijn. Ik vertrouw God nu wanneer er lastige dingen 
in m’n leven zijn, dat Hij er dan bij is. En als ik met dingen zit, dan kan ik er echt 
mee naar God om het bij Hem neer te leggen. Zoals het er nu naar uit ziet ga 
ik me zondag 6 september van dit jaar laten dopen!


