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Mahleravond 7 september 

Op 7 september werd de serie bezinningsavonden van Oase geopend. Aan de hand van Karin van Tuel 

luisterden we naar de muziek van de 2e symfonie van Mahler. En daarin klinkt het scheppingsverhaal, 

van de chaos in het eerste deel tot de liefelijke melodie  in het laatste deel, dat de liefde tussen 

mensen  weergeeft. Mede door de uitleg van Karin was het een boeiende avond. En een goede start 

van de  bezinningsavonden binnen Oase. 

Op 13 december verzorgt Karin weer een muziekavond, en dan met kerstmuziek.  
 

Koffiegroep 

We zijn nu bijna “selfsupporting” bij onze vieringen in de Immanuelkerk. 

Voor een aantal taken hebben we voldoende vrijwilligers. 

Helaas nog niet bij de koffiegroep. 

Er wordt niet alleen na de Oase vieringen voor koffie en thee gezorgd, maar ook bij de diverse andere 

activiteiten zoals de bezielingsavonden. 

We zijn nu met 4 personen, wie zou eens willen helpen? Vele handen maken licht werk en de 

frequentie wat kleiner. 

Opgeven heel graag bij Victor Gijsbers, v.gijsbers@gmail.com 

   

Oasevieringen 

Zaterdag 22 oktober verzorgt Geloofsgroep Oase een viering in de Immanuelkerk, Teullandstraat in 

Veldhoven. Het gekozen thema is: Bidden, hoe doe je dat ...? Voor de kinderen die meekomen met 

ouders of opa en oma is er een kinderwoorddienst, waarin op aangepaste wijze op hetzelfde thema 

wordt ingespeeld. Voorgangers zijn Piet Lahaije en Mieke Mol. Zij zullen op inspirerende wijze dit 

thema onder de aandacht brengen. In de vieringen van Oase is samenzang met begeleiding op piano 

een belangrijk onderdeel. De leidraad in de Oasevieringen is steeds om bijbelteksten en 

geloofsverhalen in de taal van deze tijd te brengen en ons zo te helpen de weg die Jezus ons 

voorhoudt, te kunnen volgen. De viering begint om 19.00 uur. Nadien is er gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten bij een kopje koffie of thee. Meld u aan voor de nieuwsbrief en zie onze 

website www.oaseveldhoven.nl. Wilt u financieel bijdragen? Kijk dan onder de tab ‘Contact’. 

 

De verdere vieringen voor 2016 zijn op 19 november met het thema “gericht op Allerzielen” en 17 

december met het thema “op weg naar kerstmis”, met medewerking van het koor Amice en kinderkoor 

de Hoveniertjes. 

Ook zijn in de advendtijd vier oecumenische vieringen op de woensdagavonden samen met dominee 

Wim Dekker.  30 november, 7 december, 14 december en 21 december, alle om 19.00 uur in de 

Immanuelkerk. 

 

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

Afgelopen dinsdagavond was onze eerste gespreksavond. 25 mensen hebben een boeiende avond 

beleefd rondom het zeer herkenbare thema “omgaan met lastige mensen” als één van de zeven 

geestelijke werken van barmhartigheid. Onder bezielende leiding van Jeanneke en Huub deelden we 

onze inzichten en ervaringen rondom dit thema. Mooie verhalen die ons raakten en waarmee we 

elkaars geloof versterkt hebben. Daarnaast hebben we ook flink gelachen over onze eigen lastigheid. 

Wie er bij was zal zijn eerstkomende ontmoeting met lastige mensen waarschijnlijk met andere ogen 

bekijken. 

Op donderdagavond 17 november is de tweede gespreksavond. Het tweede geestelijke werk van 
barmhartigheid dat we willen bespreken is “bidden voor levenden en doden”. Een mooie opdracht in 
deze donkere novembermaand! Wie steekt er niet af en toe of wat vaker een kaarsje op? Maar wat 
gebeurt er dan: met de ander, met God en met jou? We hopen ook deze avond door het delen van 
onze ervaringen en inzichten tot een verrijking van ons geloof te komen. 
De avond wordt begeleid door Huub en Jeroen. Aanmelden voor deze avond kan 

via info@oaseveldhoven.nl. 

Immanuelkerk, aanvang 19.30 uur, en er zal een vrijwillige bijdrage vevraagd worden. 

 

Contacten met de Immanuelkerk 

Omdat we als Oase veel te maken hebben met de Immanuel-kerk, leek het ons een goed idee om 

regelmatig een informeel overleg met ze te hebben. Afgelopen dindag heeft het eerste overleg 

plaatsgevonden. Vanuit Oase waren Victor Gijsbers (bestuur) en Frank Bockholts (vieringen-groep) 

aanwezig. Vanuit de Immanuel Elke vd Berg (voorzitter kerkenraad), Wim de Jonge en Roelof Haak. 

We hebben in een open sfeer gesproken over o.a. communicatie, verbouwing, jaaragenda en alles wat 

voor Oase nog in de planning zit. Mocht u nog zaken hebben die we zouden moeten bespreken, dan 

kunt u dat doorgeven aan het bestuur of vieringengroep. 

 

Kinderkoor ‘de Hoveniertjes’ slaat een nieuwe weg in. 

Kinderkoor ‘de Hoveniertjes’ is ontstaan door het samengaan van de kinderkoren van de H. 

Jozef- en de St.-Maartenparochie in Veldhoven. Ze heeft een uitgebreid repertoire waarin 

altijd wel passende liedjes te vinden zijn voor allerlei soorten vieringen. Zo zingen we bij 

Kinder- en gezinsvieringen, in de Goede Week, Kerstmis, Pasen. We zingen ook in kerken in 

de regio en verzorgingshuizen. Het is een mooie manier om kinderen en hun ouders via 

muziek en teksten met geloof in contact te brengen. 

Omdat er steeds meer kerken sluiten en we toch willen blijven zingen kiezen we voor een 

zelfstandige weg en willen dienstbaar zijn aan allen waar het koor een zinvolle bijdrage kan 

leveren. We hopen natuurlijk dat er weer nieuwe leden bijkomen en dat we vrolijk kunnen 

blijven zingen. Wij repeteren in de Immanuelkerk op dinsdagmiddag van 16.30 -17.30 uur. 

Voor informatie kunt u terecht bij Frank Bockholts, fhtmbockholts@onsbrabantnet.nl, of bij 

dirigent Cor Jolie. 
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Contribuantenvergadering 

Op 22 november (20.00 uur) wordt er weer een contribuanten vergadering gehouden. 

Dit keer in de Immanuelkerk aan de Teullandstraat, in “het kapelleke”. 

Door het bestuur zal de stand van zaken worden aangegeven over bijv. financiën, speciale vieringen, 

thema-avonden en samenwerking met de Immanuelkerk. 

We geven een terugblik en een toekomstbeeld. 

Voor ieder is er uiteraard de gelegenheid voor vragen en opmerkingen, graag zelfs, we kunnen er 

alleen maar beter van worden. Oase is van en voor ons allen. 

 

Beleidsplan. 

Om de ANBI status te verkrijgen is een beleidsplan vereist. 

Dit kunt u vinden op de website via de knoppen “wie zijn wij” en daarna “organisatie”. 

 

 

 

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

