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Beste mensen, 
In dit blad kijken we even terug naar enkele mooie 
activiteiten van de afgelopen periode. 
Maar meer nog kijken we naar vóren. Nog even en 
de laatste “Alaaf’s” zijn verstomd en kunnen we 
ons opmaken voor het Paasfeest. 
U leest er van alles over in dit blad.  
Een tocht met kinderen, stiltemoment, paasviering 
en natuurlijk de voorbereiding op de woensdagen 
met een mooi lijdensverhaal ter afsluiting. 
We hopen dat er voor ieder wat bij zit. 
Zie hiernaast de complete agenda. 
Voor nu wensen we iedereen een fijne carnaval en 
hopelijk een begin van een mooi voorjaar. 
De krokussen beloven al heel wat….. 
 
Hartelijke groet van het bestuur van OASE 
 
Viering 09-02-2019, Vissers van mensen            
De viering van 9 februari was opgebouwd rond het 
evangelie-verhaal over de roeping van Simon, 
Jacobus en Johannes, die van vissers van vissen 
vissers van mensen werden. In zijn overweging 
ging Wim in op hoe je dan mensen vist,: vriendelijk 
zijn tegen anderen, juist als die ander het niet is. 
Dit werd omlijst met een aantal mooie nieuwe 
liederen, waaronder “Wil je opstaan en Mij volgen 
als ik noem je naam?”. 

Kliederkerk                                                             
Op zondag 20 maart 16 uur, staat de volgende 
Kliederkerk weer op de agenda met als lente 
thema "het Groeit vanzelf" 

 
 

 
We vierden de afgelopen keer dat we één jaar 
bestaan en inderdaad het aantal bezoekers groeit 
nog steeds. 
Steeds meer jonge gezinnen ontdekken Kliederkerk, 
waar op creatieve wijze samen gevierd wordt en 
samen gegeten rond een bijbels verhaal. 
Je hoeft niet verbonden te zijn met één van de kerken, 
iedereen is welkom om mee te komen doen. 

Agenda 

• Maandag 4 maart, infoavond rond Israëlreis, 20.00 

uur. 
• Woensdag 6 maart, Aswoensdag, Oecumenische 

vastentijdviering, 19.00 uur 

• Zaterdag 9 maart, OASE  viering, 19.00 uur 

• Woensdag 13 maart Oecumenische 

vastentijdviering, 19.00 uur 

• Dinsdag 19 maart, verstillende dans, Kerkzaal, 

10.00-12.00 uur 

• Woensdag 20 maart, Oecumenische 

vastentijdviering, 19.00 uur 

• Woensdag 27 maart, Oecumenische 

vastentijdviering, 19.00 uur 

• Woensdag 4 april, Oecumenische vastentijdviering, 

19.00 uur 

• Woensdag 10 april, Oecumenische vastentijdviering 

19.00 uur 

• Zaterdag 13 april, OASE viering, 19.00 uur 

• Woensdag 17 april, speciale Oecumenische 

vastentijdviering rondom het lijdensverhaal, 19.00 

uur 
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Niet alleen voor jonge gezinnen, ook verschillende 
opa's en oma's vinden het fijn om met jongeren 
contact te maken en hen iets bij te brengen en 
vinden daar veel voldoening in.  
 
Welkom dus om ook mee te komen doen, vieren of 
eten 
 

Bezinningsavond eenzaamheid 

Oase maakt eenzaamheid bespreekbaar 
 
Praten over eenzaamheid hoeft geen taboe te zijn;  
dat is wel gebleken tijdens de bezinningsavond 
van OASE op 24 januari. De belangstelling was 
zodanig  groot, 14 deelnemers, dat we in overleg 
met de groep een tweede avond hebben 
afgesproken. 
Al delend met elkaar bleek eenzaamheid  vele 
gezichten te kennen. Mensen kunnen gevoelens 
van eenzaamheid hebben ervaren of nog steeds 
ervaren  door situaties die zij in hun jeugd hebben 
meegemaakt; de gevolgen daarvan blijven vaak 
een leven lang voelbaar/ van invloed. 
Ook een verhuizing, gebrek aan goede contacten, 
het verlies van je partner;  allemaal situaties  die 
maken dat je je erg alleen kunt voelen;  niemand 
ging het uit de weg om het met de groep te delen. 
Dat dit mogelijk was komt  zeker door de wijze 
waarop iedereen  respectvol open stond voor de 
verhalen van de ander waardoor er een veilige en 
warme sfeer kon ontstaan. 
Marijke Coonen en Jeanneke de Bot kijken uit naar 
de vervolgavond rondom dit thema. 
 
BELANGRIJK NIEUWS voor  geïnteresseerden……….. 
Mocht iemand nu denken, goh wat had ik daar ook 
graag aan willen deelnemen, dan wil OASE  u daar 
alsnog de gelegenheid voor geven. We willen dan 

kijken of er dit seizoen nog een mogelijkheid is een 
avond aan te bieden rondom het thema 
eenzaamheid. 
Graag horen wij dan op korte termijn, via een mail, of 
er voldoende belangstelling voor is. 
U kunt mailen naar: jeannekedebot@planet.nl 
 
Ervaring bezinningsavond 23 januari Eenzaamheid 
Met een mooie groep mensen hebben we 23 januari 
gesproken over onze eenzaamheid. Jeanneke en 
Marijke hadden dit gedegen voorbereid en gekozen 
voor een mooie aanpak: iedereen mocht het 
antwoord op een aantal vragen over eenzaamheid op 
papier zetten, waarna deze één voor één werden 
behandeld, waarbij ook de andere deelnemers 
konden reageren. Zo kwamen ook de mensen die 
anders wat minder aan het woord komen goed uit de 
verf. Dankzij de uitstekende gespreksleiding door 
Jeanneke en Marijke ontstonden er mooie 
gesprekken, waarbij wel bleek hoeveel verschillende 
kanten er aan eenzaamheid zitten. Zo kun je 
ontzettend eenzaam zijn als je veel mensen om je 
heen hebt, en kun je eenzaam zijn in een relatie. Fijn 
om op zo’n manier met elkaar te delen hoe we 
allemaal met eenzaamheid te maken hebben. 
 
Koffie-engelen gezocht 
Na de viering elkaar ontmoeten bij de koffie is een 
belangrijk onderdeel van het gemeenschap zijn. Hier 
luisteren we naar elkaars verhalen, praten we na over 
de viering en delen we lief en leed. 
Om dit te kunnen blijven doen zijn we dringend op 
zoek naar mensen die willen helpen bij het 
koffieschenken. De mensen die het nu doen zijn met 
te weinig, waardoor ze te vaak moeten schenken en 
dus weinig toekomen aan het praatje na de viering. 
Als er een paar mensen bijkomen is iedereen maar af 
en toe aan de beurt en loopt het wat soepeler. 



Stichting Geloofsgemeenschap Oase 

Mededelingenblad nummer 031 januari 2019   3 / 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke engelen willen zich hierover ontfermen? 
Meld je even bij Jeroen. 
 
Website                                                                       
Door een vervelende technische storing in het 
programma van onze website kunnen er geen 
wijzigingen worden aangepast onder het 
hoofdstukje “agenda”. Wij proberen u zo veel 
mogelijk door tussentijdse losse mededelingen op 
de hoogte te houden van de actualiteit. De 
muziekavond van 20 maart op de agenda gaat 
NIET door. Op 19 maart is er wel weer “Verstillende  
dans”, daar leest u elders in dit blad over.                                                           
Met excuus voor het ongemak, de webmaster is er 
druk mee bezig. 

Boek over pastor Wim Jenniskens 
Zoals eerder aangekondigd is er een boek over 
pastor Wim Jenniskens samengesteld. Of beter 
gezegd: een boek ‘VAN’ pastor Wim. 
Uit zo’n 10.000, door pastor Wim geschreven 
bladzijden, is een selectie gemaakt door zijn broer 
Piet. Van die selectie hebben we een boekje 
gemaakt. 
Het ligt nu bij de drukker en we verwachten het 
eind maart te kunnen presenteren. Details van die 
presentatie, zoals datum en programma, volgen 
later. 
Natuurlijk zijn belangstellenden dan welkom! 
Zij die belangstelling hebben voor een boek en dat 
nog niet eerder hebben besteld, kunnen het 
alsnog bestellen voor een (minimale) bijdrage van 
€ 10,-. 
De oplage is beperkt, dus we raden u aan snel een 
exemplaar te reserveren. Wie het eerst komt, wie 
het eerst maalt… 
Geef je naam, adres, telefoonnummer en e-
mailadres door aan: p.hafkemeijer@planet.nl 

(De bestellingen via Ellen Waarma of Piet Jenniskens 
zijn genoteerd. Ben je er niet zeker van of je een boek 
besteld hebt dan mag je je bestelling natuurlijk 
bevestigen.) 
 

Jaarverslag                                                              
Graag attenderen we u op ons jaarverslag 2018 welk 
sinds enkele dagen op onze website staat.     
Voorzitter en penningmeester hebben een gedegen 
verslag gemaakt welk door (de rest van) het bestuur 
is geaccordeerd. Ook de raad van toezicht heeft er 
naar gekeken en heeft de gebruikelijke kascontrole 
gedaan. Alles tot tevredenheid.  We maken u er graag 
deelgenoot van.  Mocht dit leiden tot vragen dan mag 
u die natuurlijk altijd stellen. 

Pasen 

Oasevieringen in de vastentijd                              
Ook Oasegangers zullen genieten van het 
aanstaande carnavalsgebeuren, dat hoort er ook bij. 
Veel plezier! De vieringengroep is zich aan het 
voorbereiden op de tijd er na. Zo is er in de vastentijd 
vanaf 6 maart iedere woensdag avondgebed met een 
bezinningsmoment, te beginnen op Aswoensdag 6 
maart, met de mogelijkheid om een askruisje te 
ontvangen. De korte vieringen verzorgen we samen 
met dominee Wim Dekker, steeds om 19.00 uur in de 
Immanuelkerk. Vastentijd is niet zozeer zich 
onthouden van leuke en lekkere dingen, maar meer je 
afvragen hoe je een goed, misschien zelfs beter mens 
kunt zijn. Het thema van deze vieringen is dan ook: 
‘een nieuw begin’. De woensdag in de Goede Week, 
17 april, volgen we het lijdensverhaal in woord en 
beeld.  

Pasen                                                                            
Op Paasmorgen zullen we weer voor een mooie 
Paasviering zorgen. Te beginnen met een korte 
inleidende gebedsdienst om in het Paasgebeuren te 
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komen. Vervolgens gaan we samen naar het 
paasontbijt waar ieder kan deelnemen die zich 
daarvoor heeft opgegeven. Daarna is de viering 
waar we druk mee zijn om het Pasen te laten zijn 
voor jong en oud. Dit alles vindt plaats in de 
blokhut ‘t Jikt in Zeelst. Om dit mogelijk te maken 
zoeken we hulp bij het inrichten, het verzorgen van 
het ontbijt en het doen van boodschappen. Wat er 
gedaan moet worden is bekend en hoef je niet zelf 
uit te zoeken. Wie wil bij het een of het ander 
meehelpen op zaterdagmiddag en/of de 
zondagmorgen? Laat dit weten aan Frank 
Bockholts, hij coördineert het een en ander. 

Paaswaaktocht 
Net als afgelopen jaren gaat er dit jaar weer een 
Paaswaaktocht van zo'n 4,5 km gelopen worden 
op de Stille Zaterdag voor Pasen (20 april). 
Deze wandeltocht is een initiatief voor de Rock 
Solid & Friends jongeren van Oase, Immanuel en 
het Baken, maar is zeker ook geschikt voor jonge 
gezinnen en iedereen die het Paasverhaal op een 
andere manier wil beleven. 
We kijken wat het met je doet om elkaars voeten 
te wassen, we breken brood met elkaar en mogen 
onze zorgen toevertrouwen bij het kruis. 
Al wandelend komen we tot vraagstukken die ons 
rond het paasverhaal bezig houden en komen we 
tenslotte uit bij het Paasvuur op het Jozefplein. 
Daar volgt een kort samenzijn geleid door de 
voorgangers van het Baken, Immanuel en Oase. 
 

Verstillende dans 

Geloofsgemeenschap  OASE organiseert op 
dinsdag 19 maart van 10.00u tot 12.00u 
“verstillende dans”. 

Jacqueline Wolbrink, die vele jaren ervaring heeft met 
sacred dance , leert ons dan weer  enkele eenvoudige 
dansen aan. 
OASE nodigt hier iedereen voor uit; vrouwen en 
mannen, jong en oud, wel of geen danservaring. 
 
Sacred dance is een verstillende dans in een kring; 
een dans van verbinding met jezelf, met de ander en 
misschien met dat wat groter is dan dat, of misschien 
met een Bron, voor wie dat zo voelt. 
Door de eenvoudige, rustige en vaste vorm, kun je de 
symboliek van de dans ervaren. 
Deze dansen vragen geen danservaring; ze kan je 
uitnodigen mee te gaan op de stroom van de muziek 
en de kring van dansers. 
Het enige wat telt is wat “beleef” jij eraan. 

 
-Dans met je hart en je voeten zullen volgen- 

 
Voor de organisatie van deze dansochtend is 
aanmelden vóór 10 maart belangrijk. 
Bij voldoende deelname en succes krijgt deze 
dansochtend  een vervolg. 
 
Opgave is mogelijk bij: 
Jeanneke de Bot, e-mailadres: 
jeannekedebot@planet.nl/ tel.nr. 040-253 14 76 
Jet van Woerkum, e-mailadres: 
jet.vanwoerkum@upcmail.nl, 
 
Waar: Immanuelkerk, Teullandstraat 1, Veldhoven 
Tijd:  10.00u- 12.00u met inbegrip van half uurtje pauze 
Een vrijwillige bijdrage is altijd fijn. 
 

Israëlreis                                                                      
Op Maandagavond 4 maart komt Myriam Schoutsen 
om met ons allen te kijken naar de Israëlreis die later 
dit jaar gepland is.  We gaan kijken naar de 
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persoonlijke wensen, wanneer de reis zou kunnen 
plaatsvinden en we praten over de duur van de 
reis en mogelijke kostenplaatje. Belangrijk hierbij is 
dat uit alle persoonlijke doelen een gezamenlijke 
reis is te organiseren door haar. Een aantal 
belangstellenden heeft zich al (uiteraard nog 
vrijblijvend) opgegeven maar ieder die wil komen 
kijken of het iets voor hem/haar is is uiteraard van 
harte welkom. De uitleg begint om 20.00 uur in de 
huiskamer van de Immanuelkerk                
Informatie bij Dominee Wim Dekker en Victor 
Gijsbers 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


