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Beste mensen, 

Het is alweer januari, wat is er in een jaar veel gebeurt! 

En we gaan verder met mooie vieringen, bezielingsavonden en oecumenische vieringen. 

We hopen voor u allen dat het een mooi jaar wordt, wensen u alle goeds en gezondheid, en hopen u te 

ontmoeten bij de activiteiten die Oase ín en mét de Immanuelkerk verzorgt.  

 

Oase Kerstviering  

De eerste keer dat we kerst niet in onze eigen vertrouwde kerk konden vieren, hebben we wel gezamenlijk 

en sfeervol door kunnen brengen.  

Er waren meer dan 100 aanwezige die deze gebeurtenis met elkaar wilden delen. 

In de viering 'Op weg naar Kerstmis' ontmoetten jong en oud elkaar en deelden we 'Brood voor Onderweg' 

Er was een mooie combinatie van liederen voor de samenwerking van het Dameskoor Amice en kinderkoor 

de Hoveniertjes. 

Door de medewerking van de Dames van Amice en Hetty voor de uitleg aan de kinderen, wist voorganger 

Hans van Hak het tot een mooie kerst viering te brengen. 

Zie de foto's voor een sfeer impressie.  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Oase Kerstontmoeting 

Aangezien Oase tijdens de kerstdagen niet kon beschikken over een kerkgebouw op een geschikt tijdstip, 

stond de Oase-kerstviering gepland op 17 december in de Immanuelkerk, opgeluisterd door de koren 
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Hoveniertjes en Amice. Over deze prachtige viering las u eerder in deze Nieuwsbrief. Ondanks het 

vooruitzicht op deze viering voor oud en jong, werd er ook met spijt gesproken over het feit dat we elkaar 

dan niet zouden treffen op Kerstdag zelf...  

En dat zette een aantal Oase actievelingen tot creatieve gedachtes; laten we elkaar in ieder geval ergens 

treffen op die dag. En als we dan als gemeenschap "ontheemd" zijn, net als Maria en Jozef ruim 2000 jaar 

geleden, waarom dan ook niet op zoek naar een stal voor onderdak... En aldus geschiedde. 

Met grote inzet, soms tot op het laatste moment, werd een passende locatie gevonden in de blokhut "D'n 

Bosbender" in de groenstrook tussen Veldhoven en Oerle. De blokhut werd opgesierd met kerstbomen, 

kerststal en lampjes. Voor de volwassenen werd de kerstontmoeting "rond de kribbe" opgeluisterd door 

samenzang en door delen van het kerstverhaal en liederen van Herman van Veen. Voor de kleintjes en 

kinderen was er boven in de Blokhut diverse knutsel- en puzzelactiviteiten rondom het kerstverhaal. De 

sfeer was prachtig en de opkomst tot onze grote vreugde overweldigend, jong én oud. We konden allen net 

een zitplaats bemachtigen. Het was erg goed vertrouwde en ook nieuwe gezichten te mogen ontmoeten. Na 

het kerstverhaal was er voldoende tijd voor een lekkere koffie, thee en ranja, met de gepaste 

kerstversnaperingen. Het was een Zalig Kerstfeest in de Oase! 

 

 

     
 

                 
Derde geloofsgesprek Oase: beledigingen vergeven. 

Van “minder Marokkanen” via treiter-vloggers tot de uitlatingen van bijna-president Trump: elkaar 

beledigen lijkt een hippe omgangsvorm te zijn. Vandaar de grote behoefte aan dit derde werk van 

geestelijke barmhartigheid: beledigingen vergeven. Daarover willen we met elkaar in gesprek om samen te 

ontdekken hoe je dat in ‘s hemels naam moet doen. Want een opgestoken middelvinger van een 

automobilist die zich ergerde aan jouw verkeersbijdrage is nog wel te vergeten, maar hoe ga je om met de 

mensen die je lief zijn en je pijn doen? Kun je dan het voorbeeld van Jezus navolgen? Welkom aan ieder die 

zich door dit onderwerp voelt aangesproken. Woensdag 18 januari om 19.30 uur in zaal 1 van de Immanuel-

kerk. Graag even aanmelden op info@oaseveldhoven.nl, zodat we weten met hoeveel mensen we zijn. 

Artikel Eindhovens Dagblad van 30 december. 

Vrijdag 30 december stond er in het Eindhovens Dagblad een terugblik op de gebeurtenissen rondom het 

ontstaan van Oase. De krant heeft hiervoor gesproken met Frank Bockholts en Paul Hafkemeijer, en een 
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fotograaf gestuurd naar onze Kerstbijeenkomst in de Bosbender. We betreuren als bestuur dat in het artikel 

alleen aandacht is voor het conflict tussen Oase en Christus Koning (inclusief de gebruikte foto), en dat er 

niet gekeken is naar de huidige ontwikkelingen. Frank en Paul hebben het vooral daarover gehad met de 

journalist en hadden een heel andere verwachting van het artikel. 

Zoals we in onze bijeenkomst op 9 december met bestuur en betrokkenen bij de vieringen hebben gemerkt, 

zijn we zelf vooral bezig met vooruit kijken en mooie activiteiten organiseren. Daar blijven we 

onverminderd mee doorgaan. We hopen jullie komend jaar bij deze activiteiten te mogen blijven 

ontmoeten. 

 

Oasevieringen 
Door weersomstandigheden werd de viering van januari helaas afgelast, gelukkig heeft niemand de gladde 

weg op hoeven gaan. 

De volgende Oasevieringen zijn op: 4 februari,  1 maart oecumenische aswoensdagviering, 4 maart 

Oaseviering, en oecumenische vastentijdvieringen op 8 maart, 15 maart, 22 maart, 29 maart, 5 april en 12 

april een speciale vastentijdviering met lijdensverhaal. Allen in de Immanuelkerk om 19.00 uur. 

Allen zijn terug te vinden op zowel de website van Oase als die van de Immanuelkerk. 

. 

Verbouwing Immanuelkerk 

Op hele korte termijn zal de Immanuelkerk met vertegenwoordigers van de verschillende 

gebruikersgroepen een informatieavond beleggen om over de naderende verbouwing te praten. 

Uitgangspunt van hen is dat zij tijdelijk op een andere locatie hun vieringen en activiteiten gaan houden 

waarbij alle huidige gebruikers meegaan naar dat tijdelijke onderkomen. 

Heel goed mogelijk is dat we de activiteiten agenda zullen moeten aanpassen, het is nog niet duidelijk of 

alle acties gewoon kunnen doorgaan. 

U wordt tijdig op de hoogte gebracht over het al dan niet doorgaan van geplande Oase activiteiten. 

 

 

 

 

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

