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Beste mensen, 
Had u het ook zo warm afgelopen maand? 
Tja, het was voor de een even puffen en voor de 
ander heerlijk zonnebaden. 
Nu allemaal lekker genieten van lekker Hollands 
zomerweer met af en toe een buitje, ook fijn toch? 
(dan wordt het gras weer groen) 
Hopelijk heeft iedereen een mooie vakantie gehad 
en kunnen we er weer even tegenaan, laten we 
ook de nazomer niet vergeten. Geniet er nog van. 
Ondertussen zijn we als Oase tussen de vakanties 
door verder gegaan met enkele activiteiten en 
bijeenkomsten te organiseren. 
U leest er hieronder meer over. 
Heel veel meer is er nu niet te melden. 
En uiteraard, als u wat te melden hebt, laat het 
ons weten. 
 
Hartelijke groet vanuit het bestuur van Oase. 
 
Rectificatie 
Wellicht door de hitte bevangen heeft de schrijver 
van de aankondiging van de viering van zaterdag 
11 augustus Maria ten Hemelopneming het  
“belangrijkste feest binnen de Katholieke kerk” 
genoemd. 
Uiteraard moet dit zijn :”het belangrijkste 
Mariafeest binnen de Katholieke Kerk”. 
Naar aanleiding van binnengekomen reacties 
willen we dit even rechttrekken. 
De schrijver is zich ter dege bewust dat Pasen en 
dan Kerst toch echt voorgaan in belangrijkheid. 
Wat de hitte ons toch allemaal parten kan 
spelen……. 
 

Bezielingsavonden 2018 / 2019 
Voor het nieuwe seizoen zijn er weer nodige 
avonden opgezet. We beginnen op woensdag 26  

 
 
september met een gespreksavond met het thema 
”Dierbare Woorden”. 
Op donderdag 15 november gaan we Sacraal 
Dansen. Heel bijzonder! 
Maandag 10 december een muziekavond waarin de 
Messiah ten gehore wordt gebracht. 
Op 24 januari 2019 volgt weer een gespreksavond 
met als thema “Eenzaamheid”. 
Woensdag 20 maart een muziekavond genaamd 
”Arvo Part” en de laatste avond maandag 7 mei een 
avond over “Stilte”. 
Uiteraard wordt u hierover tegen die tijd verder op de 
hoogte gebracht maar dan kunt u het nu alvast in de 
agenda zetten. Zie de website en komende 
mededelingenbladen. 
 
Bijzondere vieringen 
Zoals al eerder aangekondigd willen we samen met 
de Immanuelkerk op enkele zaterdagavonden 
bijzondere vieringen/bijeenkomsten gaan houden. 
De eerste gaat er nu echt komen. 
Op Zaterdagavond 22 september gaan we in en bij 
Basisschool ”de Rank” op Cobbeek onze eerste 
activiteit organiseren. 
We gaan met ons allen op zoek naar “een route naar 
Vrede”. 

Agenda 

• Zaterdag  11 augustus, 19.00 uur, Oaseviering 

• Zaterdag  8 september, 19.00 uur, Oaseviering 

• Woensdag  26 september, 19.30 uur Gespreksavond 

 

Zie ook de actuele agenda op onze website. 
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Een bijzondere avond waarin we kijken wat vrede 
voor ons kan betekenen en hoe we daar zouden 
kunnen komen. 
De avond begint om 19.00 uur en is uiteraard voor 
iedereen groot en klein toegankelijk. 
Er wordt gezongen, nagedacht en we kunnen 
creatief zijn. Dit alles als aanloop naar de week 
van vrede. 
Dominee Wim Dekker zal de avond afsluiten. 
Veel meer willen we er niet van verklappen, laat u 
verrassen. WELKOM!! 
 
Tevens willen we nu vast laten weten dat op 
zaterdag 3 november de al eerder genoemde 
Poëzie viering zal plaatsvinden. 
In het volgend blad zullen we daar een artikel aan 
besteden maar in uw agenda noteren mag nu al. 
 
Derde lid RvT 
Het heeft even geduurd maar tijdens deze 
vakantieperiode zijn we er toch in geslaagd onze 
Raad van Toezicht op de gewenste bemensing 
van drie leden te krijgen. 
Pieter de Meijer is bereid gevonden aan te sluiten 
bij Huub Bukkems en Gerrit Kros. 
Door de diverse vakanties konden we geen foto 
maken van dit gewaardeerde drietal, in het 
volgende blad willen we met enkele foto’s alle 
leden van bestuur en Raad van Toezicht enige 
bekendheid geven. 
Mocht u dan op enig moment opmerkingen ideeën 
en suggesties hebben dan weet u ook wie u 
daarvoor kunt benaderen. 
 
Israëlreis 2019 
In een eerder blad hebben we laten weten dat er 
(heel voorzichtig) belangstelling is om ergens later 
in 2019 weer naar Israël te gaan. 
Uiteraard weer onder de bezielende leiding van 
voormalig pastoraal werkster Myriam Schoutsen. 
Enkele mensen hebben al aangegeven interesse 
te hebben. 
Uiteraard nog geheel vrijblijvend. 

Mocht u ook met die gedachte spelen dan mag u dat 
ons laten weten. 
U zit uiteraard nog nergens aan vast, het is nog 
steeds de mogelijkheid onderzoeken. 
Ook vanuit de Immanuelkerk zijn belangstellenden. 
Dus zodra we weten of “er muziek in kan zitten” gaan 
we met allen aan tafel. Er zijn nog geen concrete 
plannen voor tijdstip en invulling zoals tijdsduur en 
plaatsen te bezoeken, dit doen we tegen die tijd in 
overleg met elkaar. Alles staat nog open. 
We horen graag van u.  
v.gijsbers@gmail.com 
 
Kerkelijke artikelen 
Laatst werd door mensen aangegeven dat zij nog 
kerkelijke spullen uit de vroegere parochies hadden 
staan. Waar konden ze dat eventueel kwijt om te 
gebruiken bij OASE? 
Er is nu ruimte gemaakt in de bergkamer waar o.a. de 
spullen van Taizé en Oase staan. 
Heeft iemand nog wat staan om aan Oase te 
schenken, boekjes, kaarsenstandaard, wat dan ook, 
we kunnen het nu kwijt in die ruimte. 
Vooraf even contact opnemen met Victor die er voor 
zal zorgen dat het goed wordt opgeborgen. 
 
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. 
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