
Beste mensen,  
 
Zoals al aangekondigd zal er deze maand geen mededelingenblad zijn, maar zullen 
we u op de hoogte houden van de activiteiten van Oase via mailberichten zoals dit 
bericht bijvoorbeeld. 
Hebt u het idee dat u familie, vrienden of kennissen een plezier doet door hen te 
attenderen op deze activiteiten, doe het gerust. U mag dit, en volgende berichten, 
gerust doorsturen naar mogelijke belangstellenden. Graag zelfs. 
 
 
 
Het verhaal achter kerstmuziek. 
  
Op 15 december neemt Karin van Tuel ons mee in "Het verhaal achter kerstmuziek". 
Van een volks kerstliedje tot het Weihnachtsoratorim van Bach. Wat maakt iets tot 
kerstmuziek? Zijn het de teksten en het kerstverhaal, of is het de muziek zelf die de 
kerstsfeer oproept? Beeld- en geluidsfragmenten geven een levendig beeld van de 
verschillende spelers zoals de Herders, de Engelen en het Kindje in de kribbe. Met 
haar toegankelijke manier van vertellen, afgewisseld met muziekfragmenten van de 
vroege middeleeuwen tot nu toe, wordt het een boeiende avond. We gaan eens met 
andere oren luisteren naar bekende en minder bekende liederen uit verschillende 
landen. De avond wordt georganiseerd door geloofsgroep Oase en vindt plaats in de 
Immanuelkerk aan de Teullandstraat in Veldhoven. Er wordt een financiële bijdrage 
gevraagd. In de pauze is er koffie. Aanvang 20.00 uur. 
  

Kerstviering door Geloofsgroep Oase 

Met medewerking van koor Amice en kinderkoor de Hoveniertjes vieren we dat het 
Kerstmis wordt. Het feest vol belofte op een betere toekomst. Geloofsgroep Oase 
gaat in deze viering op een vernieuwende wijze van de Adventstijd naar Kerstmis. In 
een speciale powerpointpresentatie wordt voor kinderen het kerstverhaal verteld, 
maar die zal zeker ook de volwassenen aanspreken. Afwisselend wordt er door Amice 
en de Hoveniertjes gezongen en is er samenzang. Teksten en gebeden maken dat 
het een viering is waarin de betekenis van Kerstmis, de geboorte van Jezus, voor ons 
mensen in deze tijd inhoud gegeven wordt. In deze viering is iedereen welkom, in 
het bijzonder gezinnen met kinderen. De kinderen mogen ook een zelfgemaakte 
kerstster meenemen (zie website www.oaseveldhoven.nl) die een rol zal spelen in de 
viering. Zaterdagavond 17 december om 19.00 uur in de Immanuelkerk aan de 
Teullandstraat, Veldhoven. 

Hebt u geen belangstelling voor verdere informatie, laat het ons weten, geen enkel 
probleem. 
 
Met vriendelijke groet, 
Geloofsgemeenschap Oase 
 


