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Beste mensen, 
Hierbij het mededelingenblad van April. 
Pasen is geweest, we hopen dat het goede en 
mooie dagen waren voor u. 
We kijken even terug naar de Oase 
Paasactiviteiten en daarna weer vooruit naar wat 
Oase komende tijd te bieden heeft. 
 

Vastentijdvieringen 
Op 12 april was de laatste vastentijdviering met 
het lijdensverhaal als thema. Vanaf aswoensdag 
waren dat er in totaaal 7 woensdagavond-
vieringen. 
De afsluiting was een mooie meditatieve 
bijeenkomst met muziek van Pater André Gouzes.  
Met dank aan allen die deze 7 vieringen mee 
hebben voorbereid. 
 

 
 

 

 
Paaswaaktocht op 'stille' zaterdag. 

Op deze prachtige zonnige avond is er door zo'n kleine 
60 mensen de eerste paaswaaktocht van Veldhoven 
gelopen. 
 
Jong, oud, gelovig en ongelovig en van verschillende 
geloofsgroepen, ieder liep mee voor zijn of haar eigen 
beleving van het paasverhaal. 
Mooie teksten, opdrachten voor onderweg, puzzels en 
ontmoetingen. Ieder die meeliep had een positieve 
ervaring. 
De tocht eindigde op het Jozef kerkplein met het 
paasvuur, georganiseerd door de Immanuelkerk, 
Contact ‘96 en Oase. 
 

Agenda 

Let op: onderstaande vieringen zijn in de Muziekschool 
(zie verderop nieuwsbrief) om 19:00u tenzij anders 
vermeld. 
 

 Zaterdag 6 mei: Oaseviering met KWD 

 Zaterdag 13 mei: Rock Solid 

 20 mei Kinderkerk. Basisschool de Rank, Eikebeek 2 
(Cobbeek) Parkeren via het Struweel, de Wal. 

 Zaterdag 3 juni: Oaseviering met KWD 

 Zaterdag 1 juli: Oaseviering met KWD 
 
Zie ook de actuele agenda op onze website. 
 
Midden Mei zal de volgende bezielingsavond zijn, plaats 
en datum is op dit moment nog niet bekend. U ontvangt 
hierover tijdig bericht. 

http://www.oaseveldhoven.nl/agenda
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Hoe Oase Pasen beleefde. 
Oase heeft een prachtige invulling gegeven aan de 
beleving van Pasen. In de vroege morgen bij 
zonsopgang op eerste Paasdag kwamen 25 
mensen naar de lauden, zoals die jarenlang in de 
St.-Maarten is gevierd. De vieringen in blokhut de 
Bosbender worden erg gewaardeerd door de 
intieme sfeer en de wijze waarop gevierd wordt. 
 

 
 

Ook het traditionele paasontbijt dat er op volgde 
bracht het gemeenschapsgevoel weer terug zoals 
we dat kennen. 

 
 
De Paasontmoeting om 10.00 uur werd ook goed 
bezocht, waardoor ook hier in een warme sfeer het 
Paasfeest gevierd kon worden. Aanwezigen en 
kinderkoor De Hoveniertjes zongen bekende en 
nieuwe liedjes. Met een in woord en beeld 
aansprekende presentatie werd het Paasverhaal 
verteld. De waardering voor de wijze waarop Oase 
deze kerkelijke feesten vorm geeft is groot en nodigt 
uit om met nog meer creativiteit en inzet hier mee 
door te gaan. 
 

 
 
Pasen zonder Paaseieren zoeken voor de kinderen kan 
natuurlijk niet. Een heuse Paashaas hielp mee zoeken. 
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Kinderkerk is er weer. 
Op zaterdagavond 20 mei gaan we weer door met 
Kinderkerk. Het heeft even geduurd, maar door 
goed puzzelen met mogelijkheden en data gaan we 
nu toch echt door. Omdat de Immanuelkerk wordt 
verbouwd en de Muziekschool dat weekend niet 
beschikbaar is, zitten we in Basisschool de Rank.  
 
En dat is misschien nog een wel een veel betere 
locatie. Kinderkerk is speciaal bedoeld om 
kinderen en hun ouders op een speelse en 
eigentijdse wijze met Bijbel en geloof in contact te 
brengen. De kinderen worden er actief in 
betrokken. Stilzitten en alleen maar luisteren is 
niet de bedoeling. Uiteraard zijn opa’s en oma’s en 
alle andere volwassenen eveneens van harte 
welkom. Ook voor hen is het vaak verhelderend 
wat er verteld wordt en komen Bijbelteksten tot 
leven. 
 
Kinderkoor de Hoveniertjes. 
Het is een leuke club kinderen en enthousiaste 
zangers, de Hoveniertjes. Het waren er tien, nu zijn 

het er nog negen. We zingen op diverse plaatsen en in 
verschillende kerken. De bedoeling is dat we na de 
zomervakantie vaker in de Immanuelkerk zullen 
zingen. De relatie tussen Oase en de 
Immanuelgemeente is zo goed dat we elkaar de ruimte 
geven en daarnaast willen aanvullen en stimuleren in 
aandacht voor kinderen en jonge gezinnen. Het is 
daarom belangrijk dat we daarvoor een goed en stevig 
kinderkoor hebben. 
Kijk eens om je heen naar kinderen die graag leuke 
liedjes willen zingen en op een zaterdagavond of 
zondagmorgen mee willen doen in een kerkdienst die 
gericht is op kinderen.  
Wij repeteren op dinsdagmiddag van 16.30 – 17.30 
uur. Geef tips voor namen door aan Frank Bockholts. 
Hij neemt dan contact op met de ouders. Laten we 
samen zorgen dat ook voor kinderen en hun ouders de 
kerk aan aantrekkelijk is om naar toe te gaan. 
 
Studiedag Oase 
Oase is een ambitieuze geloofsgemeenschap, een 
bestuur met toekomstvisie, een gebedsgroep met 
inspiratie en een bezielingsgroep die naast de 
vieringen invulling geeft aan gespreksthema’s. 
Om dit allemaal vorm te geven, eigentijds te maken en 
te bouwen aan een gemeenschap van geloofsgenoten 
gaan bestuur en werkgroepen een dagje 
brainstormen, planningen maken en plannen smeden. 
Vrijdag 28 april sluiten ze zich op in de vergaderzaal 
van ‘t Dorpsgenot. Wat daarvan de resultaten zijn, is te 
lezen in het volgende mededelingenblad. Hebt u 
suggesties, opmerkingen of een kritische noot, laat het 
ons weten. Misschien is het wel een onderwerp wat op 
die dag besproken kan worden. 
 
Nieuwe ideeën? 
Hebt u ideeën voor bezielingsavonden of andere 
activiteiten? 
Laat het ons weten. 
We blijven op zoek naar goede en inspirerende 
gespreksonderwerpen en (indien mogelijk) ook naar 
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mensen die deze bijeenkomsten mee zouden 
willen vormgeven. 
Dus: hebt u een idee waarvan u denkt dat dit goed 
bij Oase zou passen, laat het ons weten. 
 http://www.oaseveldhoven.nl of Jeroen Kok 
 
Contribuantenvergadering 28 maart j.l. 
Het verslag is u toegestuurd, hebt u nog reacties 
dan kunt u die kwijt bij v.gijsbers@gmail.com 
Mocht u de getoonde presentaties willen 
ontvangen dan horen wij het graag van u. 
  
Locatie en tijden 
De Oasevieringen en activiteiten die normaliter in 
de Immanuelkerk plaatsvinden zijn verplaatst 
naar de Muziekschool Art4U wegens de 
verbouwing van de Immanuelkerk. Deze 
verbouwing is gepland van 3 april tot en met 31 
juli. 
Het zal helaas niet altijd mogelijk zijn om in de 
Muziekschool te kerken of onze activiteiten te 
houden. In dat geval wijken we uit naar een 
andere locatie, zoals bijvoorbeeld Basisschool de 
Rank. Parkeren via het Struweel en de Wal. 
Fiets: Eikebeek 2 
We proberen u tijdig daarvan op de hoogte te 
houden, raadplaag ook onze website. 
 
 
Voor hetzelfde geld geeft u meer: de periodieke gift 
Tijdens de Contribuantenvergadering werd door 
de penningmeester een toelichting gegeven op de 
jaarcijfers 2016 en vooruitzicht 2017. Deze cijfers 
waren bemoedigend voor de continuïteit van Oase. 
Daarvoor werd expliciet dank uitgesproken naar 
alle financiële bijdragen en toezeggingen vanuit de 
achterban.  
 
De penningmeester gaf aan dat Oase de fiscale 
ANBI-status verkregen heeft zodat eenieder – 
afhankelijk van de persoonlijke situatie - in de 

Aangifte Inkomstenbelasting daartoe gebruik kan 
maken van aftrek Giften. 
Tijdens de vragenronde werd opgemerkt dat er ook de 
mogelijkheid bestaat voor Periodieke Giften, waarvoor 
een nog gunstigere fiscale regeling bestaat. Op 
verzoek, hierbij meer informatie daarover. 
 
Zoals gemeld, wist u al dat uw giften aan Oase onder 
bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de 
belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% 
(minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van uw 
verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet 
gelden voor een periodieke gift? 
 
Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal 
vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de een ANBI 
instelling, zoals geloofsgemeenschap Oase, schenkt. 
Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. 
Dat hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu zelf 
vastleggen in een overeenkomst. Periodieke giften zijn 
volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel 
of maximum. Kiest u ervoor dit belastingvoordeel ten 
goede te laten komen aan Oase, dan kunt u uw 
bijdrage aan Oase verhogen zonder dat het u netto 
meer kost.  
 
Een periodieke gift is vooral interessant voor mensen 
die met hun reguliere giften niet aan het 
drempelbedrag van 1% komen, of juist meer schenken 
dan 10% van hun verzamelinkomen. 
 
Wilt u meer weten over periodieke giften of wilt u een 
overeenkomst met Geloofsgemeenschap Oase aangaan 
voor een periodieke gift? Neem dan contact op met 
Armand Klaassen, penningmeester Oase 
(bestuur@oaseveldhoven.nl). Als deze verzoeken er 
komen, zal hij verder uitzoeken en werken aan een 
“standaard” Schriftelijke Overeenkomst. 
 
Religieuze voorwerpen 
Na de kerksluitingen zijn veel mensen in de 
gelegenheid geweest om “kerkelijke voorwerpen” te 

http://www.oaseveldhoven.nl/
mailto:v.gijsbers@gmail.com
mailto:bestuur@oaseveldhoven.nl
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kunnen krijgen/kopen. Wellicht hebt u iets 
kunnen krijgen wat mooi zou zijn om het in een 
viering of bezielingsavond te tonen of te 
gebruiken. 
We zouden het op prijs stellen als u daarvoor in 
aanmerking komende voorwerpen aan ons 
kenbaar zou willen maken. 
Jeroen Kok jeroen.kok@veldnet.nl  inventariseert 
dit en zal met u daarna contact opnemen. 
 
Bezielingsavond Mei  
De laatste bezielingsavond van dit jaar heeft als 
thema: de onwetenden onderrichten. Ook weer 
zo’n titel die veel oproept. Hoe alwetend moet je 
zijn om anderen te vertellen hoe ze iets moeten 
doen? Aan de andere kant is het ook fijn als 
mensen hun kennis willen delen: we hadden nooit 
zo’n mooi Paasvuur in de Bosbender gehad, als 
Herman zijn kennis niet had doorgegeven aan 
Frank. Huub en Jeroen zullen deze avond 
gespreksleiders zijn. We zijn nog aan het 
uitzoeken waar en wanneer deze avond zal zijn. 
Zodra dat bekend is zal dit rondgemaild worden. 
 
Taxidienst 
Mochten er mensen zijn die moeilijk ter been zijn 
of niet meer over eigen vervoer beschikken, maar 
toch graag een Oaseviering zouden willen 
bijwonen. Laat het ons weten, dan kunnen we dat 
vervoer proberen te regelen. 
Dit kan via http://www.oaseveldhoven.nl of via 
Victor Gijsbers  v.gijsbers@gmail.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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