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In dit mededelingenblad willen we u graag over de voortgang van een aantal activiteiten 

en initiatieven berichten. 

 

Koffiedrinken 

We zijn inmiddels een regelmatige gast in de Immanuelkerk. Door de steeds grotere 

bekendheid met gebouw, mensen en gebruiken is het nu tijd om wat meer 

verantwoordelijkheid te nemen voor bijv. de koffievoorziening. Vanuit de Immanuelkerk 

is gevraagd of wij vanaf september dit zelf willen gaan verzorgen. Vooraf wordt met hen 

de normale gang van zaken doorgesproken en worden we wegwijs gemaakt in hun keuken 

met voorzieningen. Enkele namen van mensen van Oase die dit willen gaan doen zijn al 

doorgegeven aan Oase.  

Wilt u ook graag in de “koffieploeg”?  Welkom, heel graag, geef u op bij één van de bij u 

bekende bestuursleden. Hebt u dit al kenbaar gemaakt dan hoeft dit natuurlijk niet meer. 

 

Stichtingsakte 

Afgelopen vrijdag heeft de 

ondertekening van de 

oprichtingsakte plaatsgevonden. 

Bijgaand een foto van dat 

moment.  

V.l.n.r.: Jeroen, Armand en 

Victor. 

Vanaf nu zijn we een officiële 

stichting met alle rechten, maar 

ook plichten. 

Het bestuur is daarna (formeel) 

voltallig geworden door de leden 

Hetty van den Hurk en Renate 

Kaefer  

 

 

Lokale omroep 

Even is nagedacht over het laten volgen van de vieringen op de lokale omroep.  

Wij denken daar nog niet klaar voor te zijn. Alles is nog zo nieuw, zowel voor de 

voorgangers als voor de bezoekers, dat we eerst onze plek goed willen zoeken. 

Wel zullen aankondigingen van vieringen (o.a.) op de kabelkrant geplaatst worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kinderkoor de Hoveniertjes. 

Het kinderkoor de Hoveniertjes is een enthousiaste groep kinderen die heel erg graag 

zingen en dat tot nu toe hoofdzakelijk in de St.-Maartenkerk hebben gedaan. Altijd waren 

ze present bij kinderkerk en soms bij gezinsmissen of hoogfeestdagen. Een enkele keer 

zongen ze in een van de andere kerken. Geruime tijd geleden is een brief naar het bestuur 

van de parochie gestuurd om na te denken over de toekomst van dit prachtige koortje. Het 

zijn er maar acht, maar ze zingen vlot een grote kerk vol. Op de brief is nooit een reactie 

gekomen. Inmiddels is er overleg gestart met mensen van de Immanuelkerk om samen 

aandacht te besteden aan geloofsaspecten voor kinderen. Daar past het kinderkoor heel 

goed bij. Op zaterdag 10 september houdt het kinderkoor een open repetitie in de  

Immanuelkerk in het kader van de opening van het kerkelijk jaar. Het kinderkoor de 

Hoveniertjes is daarmee geen parochiekoor meer. Onder welke paraplu het in de toekomst 

zal werken, of dat Oase zal zijn, of in een oecumenisch verband met de Immanuelkerk 

wordt nog besproken. Als kinderkoor willen wij heel graag doorgaan en hopen dat we ook 

nieuwe kinderen mogen verwelkomen. Nadere inlichtingen: Frank Bockholts. 

fhtmbockholts@onsbrabantnet.nl. 

 

 

Kinderkerk 

Op zaterdag 16 juli was in de St.-Maartenkerk de 

laatste Kinderkerk. 

Dit zal in de Christus Koningkerk geen vervolg 

hebben in deze vorm. 

Onderzocht wordt momenteel hoe een dergelijke 

viering, in kindertaal, als gezinsviering door Oase 

in de Immanuelkerk gehouden kan gaan worden. 

 

 

 

Studiegroep vieringengroep 

De teksten van de vieringen staan nu op de website.  

Mochten teksten u geraakt hebben dan zijn die nu terug te lezen. 

 

Lichtje v.d.maand 

Bij de parochie Christus Hovenier was het gebruikelijk een “bloemetje van de week” te 

geven aan iemand die een ruggesteuntje, felicitatie of ander teken van betrokkenheid 

nodig had. Bij Oase is besloten om een “lichtje van de maand” te bezorgen. 

Weet u iemand die een ruggesteuntje hard kan gebruiken laat het dan weten. 

 

Volgende vieringen 

Op Zaterdag 20 augustus is de volgende Oase viering. In deze vakantietijd zal er dan geen 

kinderwoorddienst zijn. 

Verdere vieringen zijn op 17 september, 22 oktober, 19 november en 17december. 
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Nieuwsblad 

Ook wordt er deze tijd minder vergaderd en is er dus minder mede te delen. 

Naar verwachting zal er in augustus geen nieuwsblad komen.  

Helaas, maar dan hebben we in september weer  meer te melden.  

 

 

 

 

We doen ons best om onze website zo volledig mogelijk te laten zijn. 

Mocht u zaken missen dan horen we het graag. http://www.oaseveldhoven.nl 

 

Vragen / opmerkingen / suggesties? 

Mocht u n.a.v. dit mededelingenblad vragen hebben dan mag u altijd mailen naar de 

secretaris (v.gijsbers@gmail.com) die voor beantwoording zal (laten) zorgen. 

http://www.oaseveldhoven.nl/
mailto:v.gijsbers@gmail.com

