
RESTYLING
DE BRON EN OASE VOOR NIEUW WEST

2 gemeenten 170 betrokken leden

nationaliteiten143.975 inwoners

607m2

gebouwd in 1967

midden in 
Amsterdam Nieuw West

€ 45.000,- nodig

Nieuw WestHet gebouw

5 zalen

CentrumNieuw West

leeftijden

 0 t/m 15

  15 t/m 25

 25 t/m 45

 45 t/m 65

 65+

14%

19%
13%

24%

30%

€ 180.000,-€ 135.000,-0

Verbouwing

Bouwfonds: € 57.000,- Eigen bijdrage leden: €78.000,-



CGK-NGK De Bron is bezig met een ‘her-
bronning’, de missie om gereformeerd en 
missionair relevant te zijn als regiokerk in 
Amsterdam voor jong en oud.
Kerkplanting OASE voor Nieuw-West is 
zes jaar geleden gestart om kerk te zijn 
voor mensen die niet naar een kerk gaan 
in Amsterdam Nieuw-West: missionair, 
eigentijds, gastvrij en multicultureel.

Beide kleine gemeentes zijn warm en 
eigentijds, maar het kerkgebouw is achter 
gebleven en sterk verouderd. Het kerkge-
bouw is hoognodig toe aan een resty-
ling om de missie te ondersteunen: een 
uitnodige plek voor iedereen, ongeacht 
cultuur, leeftijd en geloofsbeleving. Denk 
aan vervanging van het podium en de 
mogelijkheid om de zaal qua beleving aan 
te passen aan de hoeveelheid bezoekers.

U kunt uw bijdrage overmaken op NL09 RABO 0383 5384 75 ten name van 
CGK NGK De Bron & Oase, te Amsterdam. Uw gift is voor de belasting aftrekbaar
Heeft u vragen? Neem contact op met: Pieter Nugteren: pieter@oasenieuwwest.nl

www.oasenieuwwest.nl/restyling

Bouwfonds: 
€ 57.000,-

De financiën
We zien dat mensen de weg naar de kerk (weer) weten te vinden, maar merken ook de 
moeilijke kanten van kerk zijn in een multiculturele wijk. Met samen rond de 170 betrok-
ken leden, een hoge doorstroom en deels leden die sociaal van het minimum leven is het 
moeilijk om een restyling zelf te bekostigen. 

Er ligt een prachtig plan, maar met een prijskaartje: €180.000,-. De gemeentes gaan een 
fors deel zelf bijdragen, maar we hebben voor een deel uw hulp nodig:

Het waarom van de restyling

Verwachte eigen bijdrage leden: 
€78.000,-

Extern nog nodig: 
€45.000,-


