
Jaargang 4, nummer 29: augustus 2015

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

Sportweek: plezier, 
sport en evangelie 

Zondag 18 oktober vieren we dat we 5 jaar 
zondagbijeenkomsten hebben! 5 YEARS ANNIVERSARY! 
We vieren dan dat we door Gods enorme liefde en 
goedheid al 5 jaar een kerk mogen zijn zowel voor mensen 
die niet gewend zijn om naar een kerk te gaan, als voor 
mensen die dat wel gewend zijn. Deze zondag staat in het 
teken van:

- Dankbaarheid naar God en onze partners
- Waar staat OASE over 5 jaar?
- Gastvrijheid; de kern van OASE

Uitnodiging:  Kom je ook? 

Introductiecursus over het 
christelijk geloof 

Afgelopen voorjaar gaven we de 10de introductiecursus 
over het christelijk geloof (of te wel: de Alphacursus). 
Spannende vraag is altijd: komen er wel genoeg mensen 
op de eerste avond? Er kwamen ruim 20 cursisten, 
waaronder 8 mensen zonder christelijke achtergrond; 
een prachtige groep mensen en een goede opkomst! We 
moesten op stel en sprong het team uitbreiden, want 
hiervoor hadden we niet eens gebeden en hierop waren 
we echt niet voorbereid. Op de laatste avond konden 
cursisten geïnteresseerde nieuwe cursisten uitnodigen 
die eventueel de volgende Alpha (in september) zouden 
willen volgen. Daar kwamen nog eens 12 nieuwe mensen 
bij! Nu hebben we 11 aanmeldingen voor de volgende 
Alphacursus (maar je mag nog aanhaken; dus geef je 
nog snel op!). Tijdens de Alphacursus hebben bijna alle 
cursisten echt een ontmoeting ervaren met God (vooral 
tijdens het Alpha-weekend). Verschillende mensen (zonder 
christelijke achtergrond) hebben echt een keuze gemaakt 
voor Jezus. We zijn enorm bemoedigd met (zoals we dat 
ervaren) zo’n beweging van Gods Geest en zien uit naar de 
volgende cursus!

Op een lange rand naast het 
voetbalveld zitten honderd kinderen 
aandachtig te kijken naar de jonge, 
enthousiaste sporters in blauwe 
shirts. Ze zien een toneelstukje en 
horen een rap over Jezus. Het is pauze 
tijdens Sport & Meer. Ze hebben net 
veel plezier beleefd aan sport en spel 
en komen nu op adem.
Dat is de sportweek in een notendop: 
veel plezier, aandacht, sport en 
evangelie in één week voor kinderen 
en jongeren in Nieuw-West. 
Verschillende sporters uit kerken in 
heel Nederland sliepen anderhalve 
week in een kerk. Na een lang 
weekend voorbereiding gingen ze vol 
energie de week in. Dit jaar met een 
nieuwe naam, een nieuwe locatie 
en verschillende ondersteunende 
kerken. Afsluitend werd The God 
Story in beeld en woord verteld 
in een grote tent. We genoten 
van verrassende gesprekken, van 
kwaaltjes die na gebed verdwenen en 
van lachende kinderen!
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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: 

IBAN: NL02INGB0004213567 ten 
name van:

‘OASE Amsterdam Nieuw-West’. 
Voor vragen over de financiën kun 
je terecht bij penningmeester Edwin 
Krikke: edwinkrikke@gmail.com 
06-16648759

Het verhaal van Cor en God 

Afgelopen zomer heeft in het teken 
gestaan van studieverlof, retraite 
en vakantie. Dat heeft mij en ons 
heel goed gedaan. We hebben 
weer zin in het nieuwe seizoen! 
In mijn studieverlof heb ik o.a. 
boeken en artikelen gelezen over 
homoseksualiteit en de kerk. Ik 
heb er nog veel meer compassie 
door gekregen voor homoseksuele 
mensen. Ook vind ik het heel mooi 
om zelf gesprekken te voeren met 
een christelijke homo en samen op te 
trekken en Bijbel te lezen. 

Serge, Mieke, Manuel, 
Paolo en Naomi -  
update 

Hoi, mijn naam is Cor. Ik ben 64 jaar oud. Toen ik jong was ging ik wel eens naar de kerk, maar niet 
frequent. Mijn moeder zei wel altijd: ‘De Lieve Heer zorgt voor je’. Dit heb ik ook echt gemerkt in 
mijn leven; dat God voor me zorgde. Elke keer dat ik ben gevallen in dit leven en als ik misstapen 
beging, dan ving Hij me op. 

Ik was ook wel gewend om in noodsituaties te bidden om hulp en ik heb ook altijd Gods hulp 
ervaren. Dit was ook het geval toen mijn eerste vrouw overleed. Daarna heeft God mij geholpen 
toen ik echt in de put van verdriet zat. Stapje voor stapje heeft Hij me er toen weer bovenop 
geholpen doordat Hij me nieuwe mensen op m’n pad stuurde.

Als ik denk aan wie Jezus voor me is, dan is Hij Mijn Vriend. Maar wel een vriend die me ook 
vermaand. Hij corrigeert me ook, als ik verkeerde keuzes maak. Maar Hij is bovenal mijn Heer die 
ook altijd wil vergeven.
Ik wil me laten dopen omdat ik wil afrekenen met m’n oude leven. Ik heb namelijk ook, net zoals elk 
mens, verkeerde dingen gedaan. Maar, die ga ik hier niet vertellen, want daar schaam ik me teveel 
voor. Maar een tekst in de Bijbel die het wel goed verwoord is Efeze 4:22-24. 

Ik wil mijn vroegere levenswandel opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke 
begeerten, wil ik afleggen. Ik wil dat mijn geest en mijn denken voortdurend vernieuwd worden. 
Ik wil de nieuwe                     mens aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige    
rechtvaardigheid                                en heiligheid.


