
 
Profielschets van OASE & Amsterdam Nieuw-West (november 2021)  

Geschiedenis van de Bron & OASE voor Nieuw-West 

De Bron is van oorsprong de moederkerk van OASE. Zij bestaat al ruim 50 jaar in Slotermeer 

en is, samen met OASE, een samenwerkingsgemeente. In die 50 jaar is er veel veranderd in 

Nieuw-West. Vooral de laatste 25 jaar is de wijk veel meer multicultureel geworden en zijn veel 

van de oorspronkelijke bewoners vertrokken uit de wijk. Terugloop in ledental en vergrijzing 

werden zo realiteit voor de Bron.  

Nadat de Bron aan de wieg had gestaan van de gemeente Hoop voor Noord, vatte zij het plan 

om iets dergelijks in de eigen wijk in hetzelfde gebouw te gaan ondernemen. Op 1 september 

2009 is na enkele jaren van voorbereiding en het vinden van een gemeentestichter, de 

opstartfase van OASE begonnen. Hierbij was het doel juist de multiculturele inwoners van 

Nieuw-West te bereiken met het goede nieuws van Jezus. De startgroep bestond uit vijf 

mensen, waaronder de voorganger en zijn vrouw. Sinds die tijd is de groep van betrokkenen 

aanzienlijk toegenomen. In 2016 is er een wisseling geweest in het voorgangers echtpaar. Het 

nieuwe echtpaar heeft, samen met het kernteam, Oase geleid tot de zomer van 2021.  

 

Samen met De Bron één kerk met twee gezichten  

OASE is samen met 'De Bron' nu één kerk met twee gezichten. OASE / De Bron is een 

samenwerkingsgemeente. Ze hoort bij het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde 

Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken. OASE en De Bron hebben ieder een eigen 

kernteam of bestuur van waaruit leiding wordt gegeven. Samen vormen die twee teams de 

kerkenraad. Die raad is verantwoordelijk voor zaken als ons kerkgebouw, participatie in het 

kerkverband en het geestelijk welzijn van De Bron en OASE. Elke gemeentekern heeft zijn 

eigen ruimte om visie, beleid, financiën en het aanstellen van medewerkers vorm te geven 

voor de eigen gemeentekern. Aan gemeentekern De Bron is op dit moment dominee Paul den 

Hertog verbonden. 

 

Missie, doelen en waarden van Oase 

Missie van OASE is: ‘Kerk voor Nieuw-West waar levens veranderen.’ 

Deze missie willen we bereiken door ons te focussen op 5 doelen: 

 

 

 ...............................................................  
 

 

 

 

 

We nodigen mensen uit en helpen hen om Jezus te vinden 

 We aanbidden God en houden van Hem boven alles 

 

We zijn een gemeenschap 

We helpen elkaar toegewijde volgelingen van Jezus te worden 

 We houden van mensen en bieden praktische hulp 

 



 
Deze vijf doelen komen voort uit een samenvoeging van het Grote gebod (Mattheüs 22:36-40) 

en de Grote Opdracht (Mattheüs 28:18-20) van Jezus. Ze komen neer op: evangelisatie, 

aanbidding, gemeenschap, discipelschap en diaconie.  

 

Het grote gebod, Mattheüs 22:36-40 
36 ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ 
37 Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel 

uw verstand. 
38 Dat is het grootste en eerste gebod. 39 Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als 

uzelf. 40 Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’ 

De grote opdracht, Mattheüs 28:18-20 
18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.19 Ga 

dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de 

Vader en de Zoon en de heilige Geest,20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles 

wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de 

voltooiing van deze wereld.’ 

 

Naast de 5 doelen zijn ook de 5 waarden belangrijk. Waar de 5 doelen antwoord geven op de 

vraag: Wat denken wij dat God van ons vraagt?, geven de 5 waarden antwoord op de vraag: 

Hoe en met welke houding gaan we aan het werk? De vijf waarden van OASE zijn: 1. Genade, 

2. Relationeel, 3. Naar buiten gericht, 4. Eenheid in verscheidenheid, 5. Multicultureel 

 

12 jaar OASE voor Nieuw-West 

OASE heeft inmiddels ruim 90 leden. Daarnaast is er een groep van zeker 70 regelmatige 

bezoekers (laatste tellingen voorafgaand aan corona-periode). In beide groepen hebben 

sommige een niet-christelijke achtergrond. De bezoekers zijn van meer dan 30 verschillende 

nationaliteiten, arm en rijk, laag- en hoogopgeleid, met veel jonge mensen en tientallen 

kinderen. Bijna elke zondag is er wel iemand in de samenkomst die voor het eerst in de kerk 

is. De samenkomsten zijn daarop ingericht, maar daarbuiten zijn er ook de Alpha cursus die 

we regelmatig houden, een taalcafé voor mensen die de Nederlandse taal beter willen 

beheersen, Naar Buiten zondagen (waarbij we geen samenkomst binnen hebben, maar met 

z’n allen de buurt dienen en met nieuwe mensen in contact komen), en maandelijkse 

Arabischtalige vieringen, georganiseerd door ‘De Weg’ (een missionaire groep die een 

bijzondere liefde heeft voor onze Arabisch sprekende vrienden en buren). Verder vinden 

mensen in Connect-groepen een plek waar ze kunnen groeien in relatie met God en met elkaar 

en zijn er gebeds- en bijbelleesgroepen, een buurttuin- en teken-/schildergroep en worden er 

in de toekomst mogelijk meer groepen opgezet waarin mensen samen iets doen en op die 

manier verbonden worden met elkaar.  

 

6 dingen waarin Oase krachtig is 

 Diversiteit: We zijn een heel diverse gemeenschap in - onder andere - culturele 

achtergronden, leeftijden, opleidingsniveaus en religieuze achtergronden, en daar zijn 

we blij mee. We zijn er trots op dat we al 12 jaar met zo’n diverse groep 

samenkomen, en we weten dat het Jezus’ genade is die ons bij elkaar houdt. 

 Laagdrempelig: We horen regelmatig van nieuwkomers terug dat ze zich meteen 

welkom of thuis voelden, ook wie niet gewend is naar een kerk te gaan. We zijn 

gericht op nieuwkomers, zowel op zondag als tijdens activiteiten doordeweeks.    



 
 Hechte groep: De gemeenschap is klein genoeg om elkaar nog grotendeels 

persoonlijk te kennen. Veel mensen onderhouden (intensieve) contacten met elkaar 

in connectgroepen en kerkactiviteiten, maar ook daar buiten. Over en weer wordt ook 

veel praktische hulp geboden.  

 Buurtkerk: We zijn er voor Amsterdam Nieuw-West. Bijna alle regelmatige 

bezoekers wonen ook in dit stadsdeel en we proberen een positieve bijdrage te 

leveren aan de buurt.  

 Pioniershart: In de afgelopen 12 jaar hebben we geëxperimenteerd met 

verschillende vormen van samen kerk-zijn en we willen hierin blijven zoeken met 

elkaar. 

 Maaltijden: We delen een passie om gezellig samen te eten Vaak neemt iedereen 

wat mee of er wordt gekookt en tijdens de maaltijden is er gelegenheid om elkaar 

beter te leren kennen. 

 

5 uitdagingen voor Oase 

 Identiteit en visie: Na 12 jaar samen kerk-zijn voelen we de behoefte om onze visie 

opnieuw onder te loep te nemen en vragen rond onze identiteit in Christus op te 

pakken: Wie zijn we als Oase? Waar roept God ons toe in onze buurt? Hoe vinden 

we onze richting voor de toekomst?  

 Aansturing: In de afgelopen jaren heeft de nadruk in Oase gelegen op herderlijke 

aansturing. We merken, mede ingegeven door de coronacrisis, dat hier een nieuw 

evenwicht in moet worden gevonden voor gezonde groei van de gemeente (Efeze 

4:1-16). Voor de identiteits- en visievragen die raken aan ons fundament hebben we 

behoefte aan meer apostolische inbreng (visionair leiderschap).  

 Eigenaarschap: We zien dat een deel van de gemeenteleden heel veel investeert in 

de gemeenschap, soms met uitputting tot gevolg, en een ander deel een meer 

afwachtende of consumerende houding heeft. Er ligt dan ook een uitdaging voor 

eigenaarschap: het herkennen van kwaliteiten van gemeenteleden, en stimulering en 

coaching ten behoeve van persoonlijke groei en groei van de gemeente. Ook het 

geïnspireerd en gevoed houden van gemeenteleden is hierin van belang. 

 Balans ontvangen en geven: We zien veel gebrokenheid in onze buurt en onder 

onze gemeenteleden. Het omzien naar elkaar vraagt dan ook veel van de 

gemeenschap en vraagt om een (meer) gezonde balans tussen ontvangen en geven. 

 Samenwerking De Bron: Het ledenaantal van De Bron loopt snel terug. Dit vraagt 

om nieuwe vormen van samenwerking, onder andere in de zorg voor het gedeelde 

gebouw. 

 

 

 

  



 
Organisatie van OASE 

 

Oase vormt de kern = alle leden en betrokken mensen die er 

zijn.  

Oase wil gericht zijn op:   

Boven = God eren, Jezus volgen 

Binnen = Gemeenschap zijn 

Buiten = Mensen Helpen, Mensen uitnodigen 

 

God is ons fundament en bron. We dragen bij aan Zijn 

Koninkrijk. Het kruis staat centraal. Jezus overwon het kwaad 

en heeft alle macht. Zo mogen wij Oase in Nieuw-West zijn. 

 

 

Iedereen kan iets doen. Iedereen draagt bij met wie hij is.  

Kernteam zal anderen in staat stellen/toerusten dingen te doen (uitvoerend leiderschap) 

Bestuur zal voorwaarden scheppen/kaders creëren (sturend leiderschap) 

Het bestuur wordt uit de leden van OASE gekozen. 

Het kernteam wordt gevormd door de (1, 2 of 3) betaalde medewerkers van OASE samen met twee 

leiders uit OASE. 

 

Stadsdeel Nieuw-West 

OASE bevindt zich in en richt zich op het stadsdeel Nieuw-West. Nieuw-West telt ruim 160.000 

inwoners (per 1-1-2020). Het zijn mooie tuinsteden met veel groen en de wijk is prachtig 

gelegen aan de Sloterplas. Een wijk met veel jongeren; meer dan de helft is onder de 35 jaar! 

De wijk is zeer multicultureel met zo’n 175 verschillende nationaliteiten en achtergronden. Als 

we inzoomen op Geuzenveld-Slotermeer, waar OASE is gevestigd, dan is ruim een kwart van 

de wijk van autochtone afkomst. Een kwart heeft een Marokkaanse achtergrond, 1/6de een 

Turkse en nog eens ruim een kwart bestaat uit andere nationaliteiten. 

 

Bewoners van Nieuw-West geven de leefbaarheid in 

hun buurt in de afgelopen jaren steeds een iets hoger 

cijfer. Die leefbaarheid is gebaseerd op gevoel van 

veiligheid, overlast, omgang tussen bewoners, 

vervuiling en onderhoud.  

Er zijn ontzettend veel mensen in Nieuw-West, vrijwillig 

en professioneel, actief voor het welzijn van anderen. 

Bijvoorbeeld door het uitdelen van voedsel, acties voor 

vergroening van de buurt, of door een maatje te zijn 

voor een ander. 

Vanuit de gemeente Amsterdam is het initiatief 

genomen om extra te investeren in de leefbaarheid en 

worden plannen gemaakt om Nieuw-West een mooier stadsdeel te maken. Ook door 

woningcorporaties, wordt in samenwerking met de gemeente geïnvesteerd in leefbaarheid, 

renovatie en verduurzaming van woningen, in nieuwbouw, de openbare ruimte en 



 
voorzieningen voor de jeugd. Op diverse plaatsen in Nieuw-West zijn grootschalige 

ontwikkelingen gaande, uitgevoerd of nog uit te voeren. Dit geldt in het bijzonder voor de 

Dichtersbuurt rondom OASE, die in de komende 10 jaar intensief vernieuwd zal worden door 

onder ander sloop en nieuwbouw. 

Nieuw-West kent ook uitdagingen: 

- Armoede: In stadsdeel Nieuw-West leeft een op de vijf mensen op of onder de armoedegrens. 

In Geuzenveld-Slotermeer, het gebied waarin OASE ligt, is dat zelfs een op de vier. Tekenend 

is ook dat van de 32 ontwikkelbuurten in Amsterdam, 19 in Nieuw-West gelegen zijn.  

- Eenzaamheid: In Nieuw-West ervaart 14% van de inwoners ernstige eenzaamheid. Nog eens 

40% voelt zich regelmatig eenzaam.  

- Psychisch: Eén op de tien inwoners van Nieuw-West heeft ernstige psychische klachten, dat 

zijn zo’n 15.000 mensen. Daarnaast ervaart 40% van de inwoners van Nieuw-West matige 

psychische klachten, dat zijn bijna 60.000 mensen! 

- Verdeeldheid: Nieuw-West is heel multicultureel, maar al die verschillende 

bevolkingsgroepen leven vaak compleet langs elkaar heen. Bij de Tweede Kamer verkiezingen 

in 2021 werd de partij DENK met ruim twintig procent van de stemmen veruit de grootste partij 

in Nieuw-West. En de PVV kreeg in diverse wijken 15% van de stemmen. Dit laat iets zien van 

hoe verschillende groepen tegen elkaar aan kijken.  

 - Geestelijk: 2/3 van de Amsterdammers zegt nergens in te geloven. In Nieuw-West is dat 

aantal waarschijnlijk wat minder omdat bijna de helft van de inwoners in Nieuw-West 

aangeeft moslim te zijn, in sommige delen van Nieuw-West is dat zelfs 80%. Geschat wordt 

dat ongeveer één procent regelmatig een kerk bezoekt.  


