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Beste mensen, 

Bijna Kerst, de bomen, ballen en lichtjes staan 

weer overal in de huiskamers en winkels te 

schitteren. 

We kunnen slechts hopen dat de boodschap en 
betekenis van het Kerstfeest ook wordt 

meegenomen, maar dat mag ieder gelukkig zelf 

bepalen. 

Als Oase vieren we ook het Kerstfeest.  
In ons vorig blad hebt u daar al uitvoerig over 

kunnen lezen, ook in dit blad geven we daar 

aandacht aan. 

Net als aan Kliederkerk-Kerst, een aanrader voor 
Kerst met Kinderen. 

We wensen u allen een heel mooi en vredig 

Kerstfeest toe, fijne dagen met familie en/of 

vrienden om deze dagen te gedenken. 
Ook voor het nieuwe jaar, bij deze, alle goeds en 

voorspoed toegewenst. 

 

Hartelijke groet van het bestuur van OASE 
 

Kliederkerk viert Kerst 

Dit begint op 24 december om 16 uur bij de kiosk 

van kinderboerderij de Hazewinkel. Daar 
 

 

ontmoeten we drie koningen, die ons vertellen dat ze 
een ster gevolgd hebben. Ze nemen ons mee langs 

de schapen, waar we zingende herders ontmoeten. 

Verderop ontmoeten we een engel. Zij vertelt dat er 

een kind geboren is.  

In de stal de Bosbender, treffen we het jonge stel met 

een pasgeboren kind.  

Daar vindt een Kliederkerk viering plaats: Samen 

ontdekken, samen vieren en samen eten. 

 

We gaan van start met onze Kliederkerk door het 

zingen van ons Kliederkerk lied: Welkom iedereen.  

We eten samen een beschuit met muisjes om de 

geboorte van een kerstkindje te vieren. 

En we gaan een cadeautje knutselen voor de baby en 

vieren samen kerst met een verhaal en wat kerst 

liedjes.  

Om 18 uur gaan we naar huis. 

 

Agenda 

• Woensdag 19 dec. Oecumenische adventviering, 

Immanuelkerk 19.00 uur    

• Maandag 24 dec. Kliederkerk viert Kerst 

(kinderboerderij de Hazewinkel-blokhut de 

Bosbender, zie verder in dit blad. 

• Maandag 24 dec. OASE Kerstviering Blokhut de 

Bosbender, 20.00 uur 

• Zaterdag 12 januari 2019. OASE  viering, 19.00 uur 

    Zie ook de actuele agenda op onze website. 
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Oase viert Kerst 
In de speciale sfeer van blokhut de Bosbender 

gaan we Kerstmis vieren en beleven. De geboorte 
van Jezus mogen wij vieren als een groot feest, 

waarbij wij worden geroepen om kerstmis te 

beleven zoals het is bedoeld. Het is een 

uitgestoken hand om vast te pakken en er mee aan 
de slag te gaan. Het leven gaat niet vanzelf. Als 

volgers van Jezus Christus wordt ons gevraagd om 

christengemeenschap te zijn en daaraan te 

werken. Deze kerstviering wil helpen om vorm te 
geven aan een verlangen naar een echte 

christengemeenschap voor iedereen. Voorgangers 

zijn Jeanneke de Bot en Piet Lahaije. Kerstavond 24 

december 20.00 uur. Welkom allemaal. 

Blokhut ‘de Bosbender’ is bereikbaar via de 

Nieuwe Kerkstraat. Inrijden toegestaan tegenover 
boerderij huisnr 89. 

 

Wat doen we aan Diaconie? 

Terugblik op Straatpastoraat 

Op 12 december hadden we een zeer inspirerende 

avond waarin straatpastor Rob  Kosterman 

vertelde over zijn ervaringen met straatpastoraat 
in 

Eindhoven. In essentie gaat het om menswaardig 

contact, een luisterend oor, aandacht en begrip. Een 

enkele keer moet er financieel actie worden 
ondernomen, maar dat is niet de opzet. Deze wel zeer 

speciale vorm van diaconie, zijn verhalen en 

belevenissen, riep vragen en reacties op, waardoor 

een levendige dialoog ontstond. Uitgenodigd waren 
ook wethouder Mariënne van Dongen en Wil van 

Egmond van stichting Leergeld. Zij gaven inzicht in de 

manier van werken, contacten leggen en 

ondersteuning geven aan mensen die daarvoor in 
aanmerking komen. Helaas kon de Voedselbank niet 

aanwezig zijn. Maar net als bij eenzaamheid is het 

vaak moeilijk om contact tot stand te brengen. Een 

goed bezochte avond, georganiseerd door Oase en 
de Immanuël, die wel iets los gemaakt heeft en zeker 

vervolg zal krijgen. 

 

 
 

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 
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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. 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


