
Geloofsgroep Oase Veldhoven 
 Mededelingenblad  
Nr. 1, Maart 2016. 
 
 Oase is van start! 
In twee prachtige vieringen, waarvan de tweede viering plaats had in de Immanuelkerk, 
zijn we samen op weg gegaan naar de Oase.  
Na een oproep aan eenieder om zich ook formeel kenbaar te maken bij Oase, hebben we 
bij het schrijven van dit eerste mededelingenblad al 48 contribuanten / leden. Daarvan 
heeft een groot deel zich tevens als vrijwilliger opgegeven. Heel fijn en welkom allemaal! 
 
De werkgroep die de gebedsvieringen voorbereidt, heeft gezamenlijk een dag over de 
invulling van toekomstige vieringen gesproken. Ook hebben zij alvast een aantal vieringen 
vast laten leggen. Deze zijn op 30 april, 28 mei, 18 juni, 16 juli en 20 augustus. Allen in 
de Immanuelkerk, om 19.00 uur.  
Graag nodigen wij u al uit in de Goede Week voor de eerste Oecumenische viering van 
Oase samen met de Immanuelkerk op woensdag 23 maart om 19:00u. 
  
Ook het bestuur heeft haar eerste vergadering gehad. Hierin zijn onderwerpen zoals 
communicatielijnen, opmaken begroting, voorbereiden contribuantenvergadering, contact 
en overleg met de Immanuelkerk en nog meerdere zaken besproken. Hebt u belangstelling 
naar wat besproken is dan vraag het gerust aan iemand van het bestuur.  
Eén van de andere onderwerpen is de hoogte van de minimale bijdrage per contribuant. 
Om de drempel zo laag mogelijk te houden is dat gesteld op 10 euro per jaar. Uiteraard is 
voor de financiële gezondheid van Oase een hogere bijdrage wenselijk en welkom, naar 
eenieders draagkracht en individuele oordeel. 
 
Op 17 mei wordt de eerste contribuantenraadpleging gehouden. U kunt dan een 
toekomstbeeld verwachten met een financieel overzicht. Lokatie en tijd volgen nog. 
Uiteraard zal alles bespreekbaar zijn, uw zorgen, ideeën, vragen en opmerkingen. 
Ook willen we dan van u weten of we op de goede weg zijn naar uw mening en wat 
eventueel beter kan. Oase zijn we samen! 
 



Op 22 april zal het eerste gesprek met een notaris zijn t.b.v. de oprichting van onze 
stichting. Niet lang daarna zal de oprichtingsakte passeren. Wij houden u op de hoogte. 
 
Indien in de loop van dit jaar activiteiten zoals bijbelgroepen, schoolvieringen, 
vredesweekvieringen e.d. niet meer binnen Christus Koning plaatsvinden omdat de “kar-
trekkers” dit niet meer binnen Christus Koning kunnen of mogen doen, dan bestaat 
natuurlijk de mogelijkheid om initiatieven daarvoor binnen Oase te ontplooien. 
Oase heeft reeds ook haar website in de lucht met daarop de eerste basale informatie en 
agenda. Deze is te vinden op 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. 
Het volgende blad zal begin april uitkomen, hebt u zelf iets mede te delen laat het ons dan 
weten. 


