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Beste mensen, 
Hierbij het mededelingenblad van Maart.  
De dagen worden weer langer, we zijn op weg 
naar Pasen. 
Daarover leest u ook e.e.a. in dit blad. 
Hebt u vragen dan weet u dat deze altijd gesteld 
kunnen worden. 
Een goede vastentijd toegewenst verder. 
 
De kracht van Bach, en de pracht van zijn De kracht van Bach, en de pracht van zijn De kracht van Bach, en de pracht van zijn De kracht van Bach, en de pracht van zijn 
Mattheuspassion.Mattheuspassion.Mattheuspassion.Mattheuspassion.    
  
Tijdens de derde muziek-avond van 
geloofsgemeenschap Oase op donderdag 23 
maart gaan we ons voorbereiden op Pasen. 
Muziekdocente Karin van Tuel laat een aantal 
hoogtepunten zien en horen uit ‘de Mattheus’. En 
ze vertelt over de geschiedenis, de opbouw, de 
muzikale wonderen en de schoonheid ervan. 
Nederland is niet voor niets Mattheuspassieland 
nummer 1! Bijna iedereen weet van het bestaan 
van het lijdensverhaal van Jezus op muziek van 
Bach. Of men kent op z’n minst “Erbarme dich”, 
de favoriete aria uit de Mattheus. Maar wil men er 
iets meer van horen en weten, en wil men vooral 
ondervinden waarom dit zo’n meesterwerk is, 
dan kan men op 23 maart om 20.00 uur terecht 
in de Immanuelkerk, Teullandstraat 1 in 
Veldhoven. 
 

ContribuantenvergaderingContribuantenvergaderingContribuantenvergaderingContribuantenvergadering    
Zoals u weet organiseren we op dinsdag 28 
maart om 20:00u weer een 
Contribuantenvergadering bij D’n Bond aan de 
Rapportstraat. Op deze avond lichten we de 
plannen voor komend jaar toe, en komen we 
terug op een aantal eerder gestelde vragen.  

 
Andere onderwerpen zullen zijn de financiën en 
begroting alsmede de goede respons op onze 
“Kerkbalans” oproep. We gaan het hebben over de 
tijdelijke huisvesting in de muziekschool. We lichten 
onze plannen voor de nabije toekomst toe, en 
natuurlijk nodigen we u uit tot het stellen van vragen 

Agenda 
⊕ Woensdag 15 maart: oecumenische vastentijdviering 

⊕ Woensdag 22 maart: oecumenische vastentijdviering 

⊕ Donderdag 23 maart (20:oou): Muziekavond met 

thema “Mattheus Passion” 

⊕ Dinsdag 28 maart (20:oou): Contribuanten-

vergadering; let op locatie: D’n Bond! 

⊕ Woensdag 29 maart: oecumenische vastentijdviering 

⊕ Zaterdag 1 april: Oaseviering met KinderWoordDienst 

Alle bovenstaande vieringen zijn in de Immanuelkerk 

met start 19:00 tenzij anders vermeld. 

 

Let op: onderstaande vieringen zijn in de Muziekschool 

(zie verderop nieuwsbrief) om 19:00u tenzij anders 

vermeld. 

⊕ Woensdag 5 april: oecumenische vastentijdviering 

⊕ Zaterdag 8 april (19:33u): Rock Solid 

⊕ Woensdag 12 april: vastentijdviering met 

lijdensverhaal 

⊕ Paaszaterdag 15 april: 

♦ 19:30u Start bij Immanuelkerk van de 

Paaswaaktocht (voor gezinnen) 

♦ 21:00u Paasvuur op Jozefplein 

♦ Aansluitend Paasviering in Muziekschool 

⊕ Paaszondag 16 april:  

♦ 6:30u Paaslauden op de Bosbender 

♦ 10:00u Paasontmoeting op de Bosbender 

♦ Aansluitend Paaseieren zoeken! 

⊕ Woensdag 19 april (19.30 u) Bezielingsavond  

⊕ Zaterdag 6 mei: Oaseviering met KinderWoordDienst 

⊕ Zaterdag 13 mei (19:33u): Rock Solid 

⊕ Maandag 15 mei (19.30u) Bezielingsavond  

Zie ook de actuele agenda op onze website. 
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en brengen van ideeën, en om uw eigen inzet 
eventueel kenbaar te maken. 
Eventueel ter voorbereiding of verdere 
informatie, heeft Oase haar jaarverslag 2016 
gereed en gepubliceerd op de website.  
 
OOOOaseaseasease Bezielingsavond 19 april  Bezielingsavond 19 april  Bezielingsavond 19 april  Bezielingsavond 19 april  
Geloofsgemeenschap Oase houdt op 
woensdagavond 19 april alweer haar zesde 
bezielingsavond; avonden die uitgaan van de 
geestelijke werken van barmhartigheid.  
Het thema is: “ De zondaars vermanenHet thema is: “ De zondaars vermanenHet thema is: “ De zondaars vermanenHet thema is: “ De zondaars vermanen”. Wat 
moeten we in deze tijd met deze “oude 
woorden”?  
Ze roepen bij velen weerstand op. Het lijkt alsof 
de taal en het leven waarnaar verwezen wordt uit 
elkaar zijn gegroeid. Toch zien we het als een 
uitdaging om er met elkaar mee aan de slag te 
gaan. 
Hoe kunnen we in deze tijd deze woorden 
verstaan en hoe kunnen we hier op een 
eigentijdse manier handen en voeten aan geven? 
Heel graag ontmoeten wij u die avond, wel of niet 
verbonden aan een kerk of geloof. Juist die 
diversiteit maakt de avond meer dan de moeite 
waard. 
Voor meer info: zie www.oaseveldhoven.nl 
 
Plannen rond verbouwing ImmanuelPlannen rond verbouwing ImmanuelPlannen rond verbouwing ImmanuelPlannen rond verbouwing Immanuel    
Op zondag 2 april zal de laatste zondagviering in 
de Immanuelkerk zijn, daarna gaat het gebouw 
dicht tot ca. 31 juli. Dus 1 April is de laatste 
Oaseviering vóór de verbouwing. 
In die periode zullen we op zaterdagavond de 
“Rabozaal”moeten omtoveren tot een Kerkzaal. 
Daar willen we graag ook uw hulp bij inroepen. 
Zodra we afspraken hebben gemaakt met de 
Immanuelkerk en met de Muziekschool brengen 

we u op de hoogte van wat precies de bedoeling is 
met in- en uitruimen. 
Op de Contribuantenvergadering hopen we alle 
duidelijkheid te kunnen geven. 
 
Paaswaaktocht op Stille Zaterdag 15 april.Paaswaaktocht op Stille Zaterdag 15 april.Paaswaaktocht op Stille Zaterdag 15 april.Paaswaaktocht op Stille Zaterdag 15 april.    

 
Wandeltocht voor de jeugd, mét hun ouders én voor 
iedereen die iets anders rond Pasen zoekt en even stil 
wil staan bij het paasverhaal.  
Deze tocht gaat van start bij de Immanuelkerk, aan 
de Teullandstraat om 19.30 uur met sfeervolle gitaar 
muziek, die vervolgens vertrekt in de richting van de 
Willibrorduskerk, waar je langs de ‘kruisweg staties’ 
kunt lopen. Deze beelden de kruisweg uit die Jezus 
heeft gelopen. 
Onderweg komen we de verhalen, raadsels en 
belevenissen rond Pasen tegen. Pas op dat je de 
Judas niet tegen komt! 
We ‘wassen elkaars voeten’, delen brood, doen een 
‘stilte opdracht’, we geven onze zorgen aan het kruis, 
en lopen naar het licht. We eindigen om half 10, bij 
het paasvuur op het Jozef kerkplein.  
Van daaruit kunnen we aansluiten bij de Paasviering 
van de Immanuelkerk (in de Muziekschool). 
Mochten er wijzigingen optreden dan brengen we u 
daarvan uiteraard zo snel mogelijk op de hoogte.  
  
HuispaaskaarsenHuispaaskaarsenHuispaaskaarsenHuispaaskaarsen    
We zijn van plan om zoals voorgaande jaren via de 
vroegere kerkijkcentra huispaaskaarsen te bestellen. 
Hebt u interesse dan mag u dat aan ons doorgeven 
dan zorgen wij voor de aanschaf bij de bij ons 
(info@oaseveldhoven.nl) bekende en vertrouwde 
leverancier. 
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De huispaaskaarsen zijn leverbaar vanaf ca. 25 
cm en de prijzen beginnen dan bij ca. 20 euro. 
Hoe hoger hoe duurder, maar dat had u al 
begrepen. 
Doe dit svp wel op korte termijn, na Pasen zullen 
ze beperkter leverbaar zijn. 
 
Rond PasenRond PasenRond PasenRond Pasen: : : : hhhhoe Oase Goede Week en Pasen oe Oase Goede Week en Pasen oe Oase Goede Week en Pasen oe Oase Goede Week en Pasen 
invult.invult.invult.invult.    
LijdensverhaalLijdensverhaalLijdensverhaalLijdensverhaal    
De laatste oecumenische woensdagviering in de 
vastentijd valt op 12 april in de Goede Week. Met 
een mooie presentatie in teksten, beeld en geluid 
beleven we het lijdensverhaal van Jezus. De 
presentatie wordt begeleid door dominee Wim 
Dekker en Rita van Son. 
Aanvang om 19.00 uur in de Rabozaal van de 
Muziekschool 
 

PaasvuurPaasvuurPaasvuurPaasvuur 
Paaszaterdagavond 15 april om 21:00u zal het 
traditionele paasvuur ontstoken worden op het 
Jozefplein aan de Burgmeester van Hoofflaan. 
Vanuit de Jozefkerk en de Immanuelkerk is dit 
oecumenisch paasvuur jarenlang een gebruik 
geweest. Oase geeft daar mede invulling aan 
samen met de Immanuelkerk en Contact‘96. 
Voorafgaand is er een tocht voor gezinnen die 
begint bij de Immanuelkerk, zie eerder in de 
nieuwsbrief. 
 

LaudenLaudenLaudenLauden    
Op paasmorgen houden we nog een traditie in 
ere: de Paaslauden. Bij het krieken van de dag, 
om 6:30u, komen we samen om de opstanding 
van Jezus uit het graf te gedenken. Voor degenen 
die dit al eerder hebben meegemaakt blijft het 
een bijzondere beleving. Ook u kunt hierbij 
deelgenoot zijn. Het is meer dan 25 jaar traditie in 

de St.-Maartenkerk geweest. Aansluitend genieten 
we samen van een paasontbijt. 
Als locatie hebben we gereserveerd: de blokhut ‘de 
Bosbender’, Nieuwe Kerkstraat, ingang tegenover 
huisnummer 69. 
Wij stellen het op prijs als u zich hiervoor wilt 
aanmelden bij Victor Gijsbers, of 
info@OaseVeldhoven.nl  
 

Ontmoeting rond het paasverhaalOntmoeting rond het paasverhaalOntmoeting rond het paasverhaalOntmoeting rond het paasverhaal    
Op eerste Paasdag 16 april om 10.00 uur houden we 
voor alle belangstellenden, maar zeker voor 
gezinnen ‘een ontmoeting rond het paasverhaal’, 
waar aanwezigen en met name de kinderen actief bij 
betrokken worden. Onze ervaring met de 
kerstontmoeting daagt ons uit om ook Pasen 
sfeervol en toegankelijk te maken. Wederom hebben 
we hier de Bosbender als locatie gereserveerd  
 
Aansluitend is er voor de kinderen en wie mee wil 
doen natuurlijk paaseieren zoeken! 
    
    
    
    
    
    
    
    
Vragen / opmerkingen / suggesties?Vragen / opmerkingen / suggesties?Vragen / opmerkingen / suggesties?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. 
 
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 


