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Beste mensen, 
Hierbij het mededelingenblad van Januari. 
Een heel nieuw jaar voor ons. Wat zal het ons 
brengen? 
Wij hopen voor u dat het jaar alle goeds brengt.  
En dat we bestand zijn tegen datgene wat 
minder leuk is. 
Aan allen een mooi jaar toegewenst, hopelijk 
een goede gezondheid en m.b.t. onze Oase 
hopen we op een nieuw jaar met allerlei nieuwe 
positieve ontwikkelingen. 
U leest hierover in dit blad. 
Ook kijken we natuurlijk uitgebreid terug op een 
mooie kerstviering met optocht voor de 
kinderen. 
 
Namens het bestuur een prachtig jaar voor u en 
uw geliefden toegewenst! 
 

Kliederkerk 

 
 
.  
 

 
De kernwaarden van Kliederkerk zijn: 
Bijbelverhalen, Gastvrijheid, Relaties opbouwen, 
voor alle leeftijden. 
Aansluiten bij de plaatselijke context, naar buiten 
gericht en creativiteit. 
Het programma bestaat uit Samen ontdekken, 
vieren en eten. 
Op zondag 21 januari gaat Kliederkerk van start. 
Bent u benieuwd? Wees Welkom, er is altijd wel iets 
te doen, maar u mag natuurlijk ook gewoon uit 
nieuwsgierigheid komen. 
Voor mama, papa, opa en oma, jong en oud! 
Zie ook www.oaseveldhoven.nl 
De eerste Kliederkerk is op 21 januari. 
kliederkerkveldhoven@gmail.com 
 
 
 

Agenda 
• Zondag 21 januari, Kliederkerk, van 16.00 uur tot 

18.00 uur in ’t Kapelleke in de Immanuelkerk. 

• Zaterdag  10 februari 19.00 uur  Oaseviering 

• Woensdag  14 februari Oecumenische 

Aswoensdagviering, 19.00 uur 

• Woensdag  21 februari, 19.00 uur Oecumenische 

vastentijdviering 

• Woensdag  21 februari, na de Oecumenische 

vastentijdviering,  gespreksavond. “De vreemde 

ander”, door Jeroen Kok en Jeanneke de Bot 

• Woensdag  28 februari, 19.00 uur, Oecumenische 

vastentijdviering 

• Woensdag  7 maart, 19.00 uur, Oecumenische 

vastentijdviering 
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Volgende bezielingsavond 
21 Februari. 
Bezielingsavond: de vreemde ander:  bedreiging 
of kans? 
In de bijbel staan prachtige verhalen over 
vreemdelingen. Zo lezen we in het verhaal van 
de Samaritaanse vrouw hoe Jezus een vreemde 
open en met interesse tegemoet treedt. 
Tegelijkertijd staan de kranten bol van de enge 
verhalen over vreemdelingen van dichtbij en 
veraf. Hoe gaan we daar mee om? Zijn 
vreemden voor jou een bedreiging? Of zijn ze 
een kans om meer te leren over de wereld en 
jezelf? 
Daarover willen we tijdens de derde 
bezielingsavond met elkaar in gesprek gaan. 
Deze avond is op woensdag 21 Februari ná de 
Oecumenische vastentijdviering in de 
Immanuel-kerk onder leiding van Jeanneke en 
Jeroen (Zal iets na 19.30 uur zijn waarschijnlijk) 
 
Terugblik viering kerst 2017 
Daar stonden we dan om kwart over zes, de drie 
koningen. Nog snel een keer ons lied oefenen. 
De eerste kinderen met ouders waren er al. De 
meesten wel bekend. Mooi, zijn we straks 
misschien wel met een groep van 15 mensen. 
Leuk! 
Maar om vijf voor half zeven kwam er ineens 
een hele stoet auto’s de parkeerplaats van de 
Hazewinkel op en bleef Hetty maar lampionnen 
uitdelen. Uiteindelijk waren er meer dan vijftig 
ouders met kinderen, waarvan een flink aantal 
verkleed als herder, koning en zelfs een engel. 
 
 
 
 

 
 

 
Nadat we gezongen hadden gingen we met zijn 
allen achter de ster aan. 

 
Iets verderop kwamen we herders tegen. Een mooie 
gelegenheid om “De herdertjes lagen bij nachte” te 
zingen. 
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Weer een stukje verderop stond een engel die 
zong dat er een kindje geboren was en Gloria in 
excelsis Deo. 
 

 
 
Onder het zingen van “Wij komen tezamen” 
kwamen we aan bij de blokhut, waar we 
inderdaad een kindje in de kribbe vonden, met 
een paar trotse ouders. 

 
 

 

 

 
We sloten aan bij de viering die daar om half zeven 
begonnen was, lazen het verhaal van de Kerstnacht, 
baden voor wat ons bezig hield en deelden brood. 
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Zelf vond ik het een bijzondere ervaring om 
verkleed in een uitbundig pak een 

goudgeschilderd houten plankje bij een baby’tje in 
een namaak-kribbe neer te leggen. En toch voelt 
het alsof je jezelf aan Jezus geeft. 
 

 
 
Er staan nog meer foto’s op de website. 
Met hartelijke dank voor iedereen die aan deze 
viering meegeholpen heeft, 
 
Koning Balthasar (Jeroen) 
 

Koffiedrinken donderdagochtend 
Het koffiedrinken/contacten leggen/praatje maken 
op de donderdagochtenden lijkt nu al een succes te 
zijn.  
Al meerdere mensen kennen de weg naar de 
huiskamer van de Immanuelkerk inmiddels. 
Het is vaak een gevarieerd gezelschap, zoals we 
ook gewend waren in onze voormalige 
parochiecentra. 
U bent iedere donderdag vanaf 10.00 uur welkom 
om eens oecumenische koffie te drinken…….. 
  
Boeken René Hornikx 
René Hornikx, de bij velen bekende pastoraal 
werker heeft 3 nieuwe boeken uitgegeven, hierbij 
maken we u graag bekend met zijn recente werk:  
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Luister, bid en vier 
 
Stilte is de mooiste taal waarmee we de 
bewegingen in onze ziel kunnen verstaan. 
Bidden is stil zijn, luisteren en woorden vinden 
om stem te geven aan wat er leeft, diep in 
onszelf. 
Stil zijn, luisteren en biddend woorden geven 
aan de roerselen in onze ziel gaat niet altijd 
vanzelf. Dat moeten we leren. Liefst zo jong 
mogelijk. 
 
Deze drie boeken zijn een hulpmiddel om de 
taal van de stilte te verstaan. Ze willen de lezer 
op weg zetten om woorden te geven aan 

vreugde en droefheid. Wie de stilte uithoudt en 
woorden kan geven aan de stroming van hart 
en ziel, voelt dat er vrede groeit in het hart en 
vreugde straalt van het gezicht.  
 

De boeken zijn een steun voor volwassenen en om 
kinderen in te voeren in de stille kracht van het 
gebed. Bidden geeft steun, troost, vreugde, doet 
liefde groeien en helpt om vrede te verspreiden. 
 
Hornikx, R., Feesten doe je samen, 
BerneMedia,uitgeverij abdij van Berne, 2017, 133 
blz., € 12,90 
 
Hornikx, R., Bid met heel je hart, BerneMedia,uitgeverij 
abdij van Berne, 2017, 102 blz., € 12,90 
 
Hornikx, R., Luister naar wie je lief is, 
BerneMedia,uitgeverij abdij van Berne, 2017, 127 blz., € 
12,90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo lagen de boekjes, maandag 8 januari 2018 op de 
toonbank bij de boekhandel (berneboek.com). Via 
deze site zijn de boeken te bestellen. 
 
Top 2000 Immanuelkerk 
Op 24 december was een prachtige viering in de 
Immanuelkerk met allerlei nummers uit de top 
2000.  
Iedereen die wilde had zijn/haar stem kunnen 
uitbrengen.  
Het lijstje wat daaruit voort kwam werd de rode 
draad in deze hele speciale viering. De nummers 
werden ingeleid door hen die op de specifieke 
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nummers gestemd hadden. Daar waren hele 
mooie en bijzondere verhalen bij. 
Een prachtig voorbeeld van een afwijkende 
manier van vieren zoals Oase en de 
Immanuelkerk binnenkort willen gaan 
ontwikkelen.  
 

 
 
Veranderde mailadressen bij overstap naar 
KPN 
Voor veel mensen die momenteel overstappen 
van Brabantnet naar bijv. KPN of Ziggo, 
betekent dit ook het aanmaken van een nieuw 
E-mail adres. 
Mocht u overstappen naar een ander, laat ons 
dan svp uw nieuwe E-mail adres weten, dan 
passen wij het bij ons aan en kunnen we u ook 
in de toekomst van onze activiteiten per mail op 
de hoogte houden. 
 
Koffiegroep Oase 
Ná de Oasevieringen op de zaterdagavonden, is 
er altijd voor iedereen koffie en/of thee. 
Door 5 mensen wordt dit sinds 2 jaar verzorgd. 
Dat betekent dat men soms enkele keren achter 
elkaar aan de beurt is.  
We zouden het heel fijn vinden als nog enkele  
personen mee zouden willen doen met onze 
koffiegroep. Hoe groter de groep, hoe minder je 

aan de beurt bent en hoe meer je ook met je oude 
vertrouwde contacten een praatje kunt maken. 
Wie zouden ons willen komen helpen? 
Reacties heel graag naar Victor 
v.gijsbers@gmail.com 
Alvast bedankt. 
  
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 
 

 

 


