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Beste mensen, 

Hierbij alsnog een mededelingenblad. 
Komende periode zijn er weer tal van activiteiten 
die we u niet willen onthouden. 
De vakantieperiode is ongeveer voorbij en 
iedereen bruist weer van de energie. 
Geniet nog even van de nazomer.  
Lekker buiten met een kopje thee of fris en laat 
dan de zon maar schijnen. 
In september proberen we weer gewoon rond het 
midden van de maand te verschijnen. 
 

Met vriendelijke groet, 
Bestuur Oase 
 
 
 
Bezinning, Bezieling en Beweging 2019-2020 

 
Naast de maandelijkse vieringen heeft 
geloofsgemeenschap OASE een aantal activiteiten 
in het kader van Bezinning, Bezieling en Beweging 
( BeBeBe programma).  
 
Vorig seizoen zijn we begonnen met verstillende 
dans. Dat is goed bevallen en dus gaan we daar 
mee door. Een manier om je geloof, je 
verbondenheid met de wereld vanuit beweging te 
ervaren. 
Uiteraard gaan we ook door met onze 
gespreksavonden. Met elkaar praten over wat we 
in het leven ervaren, hoe we daar mee omgaan en 
wat de rol van ons geloof daarin is. 
 
 

 
Ook zijn er dit seizoen weer twee muziekavonden. 
Samen luisteren naar mooie muziek, die je ziel raakt 
en bezieling brengt. 
 
Nieuw dit seizoen zijn de stilte-momenten. Gewoon 
stil zijn in een wereld vol geluid. 
Het totale programma ziet er als volgt uit. Meer 
informatie volgt t.z.t.  op website en nieuwsbrief. 
 
Donderdag     19-09-2019 Verstillende dans 19.30u 
Woensdag 23-10-2019 Gespreksavond    19.30u 
Dinsdag 12-11-2019  Stiltemoment         19.30u 
Maandag 18-11-2019  Gespreksavond     19.30u 
Dinsdag  10-12-2019  Stiltemoment       19.30u 
Woensdag 18-12-2019  Muziekavond        19.30u 
                                                  Weihnachtsoratorium 
Dinsdag  14-1-2020    Verstillende dans 10.00u 
Dinsdag 21-1-2020    Stiltemoment        19.30u 
Maandag 10-2-2020   Gespreksavond   19.30u 
Woensdag 18-3-2020   Muziekavond        19.30u 

                                                Arvo Part 
Dinsdag  21-4-2020   Verstillende dans 19.30u 
 

Agenda 
    Zie ook de actuele agenda op onze website. 

 

• 14 september Oaseviering 19.00 uur 

• Donderdag 19 september verstillende dans, 

Immanuelkerk 19.30 uur 

• 21 september vredesviering 19.00 uur, 

Immanuelkerk 

• iedere dinsdagmiddag en donderdagochtend 

koffie in de huiskamer. 
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Uitnodiging voor symposium over 

sprakeloosheid waar bisschop de Korte over 

spreekt.  
Voor mensen die pastoraal actief zijn en speciaal 
degenen die in het verleden de Pastorale School 
gedaan is de bijsluiter over het symposium 
Sprakeloosheid voorbij een aanrader om te lezen 
en zich eventueel aan te melden. 
Het Centrum voor Pastorale Toerusting is een 
samenvoeging van de voormalige Pastorale 
School en een pastorale stichting in Eindhoven. 
Het CPT verleent financiële ondersteuning aan 
degenen die zich via cursussen pastoraal willen 
bekwamen. Het symposium is bedoeld voor alle 
priesters, diakens, pastoraalwerkers, maar zeker 
ook voor actieve leken in het pastoraat. 
(zie bijlage) 

 

21 september Vredesviering 

We zijn druk bezig met de voorbereiding voor de 
Vredesviering op zaterdagavond 21 september. 
Een samenwerking van de protestantse gemeente, 
Oase en de Baha’i gemeenschap, bedoeld voor 
iedereen die de vrede een warm hart toedraagt.  
 

 
 

De viering is in de vorm van een zogeheten Thomas-
viering, waarbij we na een gezamenlijke opening in 
groepen uiteengaan om over vrede te zingen, praten, 
mediteren, etc.. Daarna komen we  weer bij elkaar om 
biddend en zingend af te sluiten. 
21 September, 19.00 uur in de Immanuelkerk. 
 

 

 

René Hornikx & Lisette Hornikx-Janssen (red.), Op 
weg naar Kerstmis 2019, BerneMedia, 2019, 64 blz. € 
5,95 
Kerstmis: hartje winter, donkerste tijd van het jaar, we 
kijken uit naar het licht. Licht geeft leven. Soms is ons 
leven dor en doods. We kijken dan uit naar iemand 
die ons ziet en naar ons luistert. De zin van ons leven 
is te vinden in de ogen van iemand die ons aankijkt. 
Het kind in de kribbe kijkt ons aan, lacht naar 
iedereen. Het tovert een glimlach op ons gezicht en 
laat vreugde opwellen in ons hart. De geboorte van 
het Kerstkind doorbreekt onze doofheid en blindheid 
voor elkaar. Het heeft iets uit een andere wereld 
meegenomen: geduld, liefde, licht, vrede en vreugde. 
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In zeven hoofdstukken worden we meegenomen 
op weg naar Kerstmis. Na de start op Christus 
Koning volgen de vier zondagen van de Advent die 
ons bij Kerstmis brengen en verder, bij de heilige 
Familie en Driekoningen als afsluiting van de 
kerstcyclus. 
Elke zondag heeft een eigen thema en laten we 
ons inspireren door een overweging, een verhaal, 
een gebed, een beeld. 
René Hornikx (1948) is auteur van diverse boeken 
op het gebied van liturgie en gebed. Hij is emeritus 
pastoraal werker en schrijft met regelmaat teksten, 
o.a. voor VIEREN. 
Lisette Hornikx-Janssen (1953) was 
maatschappelijk werkster en is vrijwillig actief in 
de bibliotheek. 
 

BeBeBe 

De werkgroep, Bezinning, Bezieling en Beweging 
van OASE  organiseert  2- 3 avonden rondom het 
thema : “Denkend aan de dood, kom ik tot 
leven, gedachten over het (ons) levenseinde” . 
Dit thema is tevens de titel van een boek 
geschreven door Piet Schelling. 
 
Ooit komt ook ons eigen levenseinde in zicht. Hoe 
en wanneer, dat zullen we niet weten, maar  
erover nadenken kan al wel. Vervolgens hierover 
praten met elkaar, voegt volgens de schrijver 
leven, aan ons leven van nu toe, hoe vreemd dat 
ook klinkt. We mogen het gaan ontdekken.  
Misschien maakt het  van gedachten wisselen 
hierover, in ieder geval dit toch wel “ zware”  
thema wat lichter. Oase nodigt iedereen hiervoor 
uit. 
Het boek is echt een aanrader om te lezen, maar 
zonder dit zijn de avonden ook goed bij te wonen. 
De 2—3 avonden rondom dit thema zijn los van 
elkaar te bezoeken. 

De avonden zullen plaatsvinden op 23 oktober/ 18 
november en evt. ook nog op 10 februari 
in de Immanuelkerk, Teullandstraat 1 Veldhoven. 
Aanvang 19.30u 
Een vrijblijvende bijdrage in de kosten is altijd 
welkom. 
Voor meer informatie kunt u altijd mailen of bellen 
met: 
Jeanneke de Bot, e-mailadres jeannekedebot@planet 
.nl of tel.nr 040-253 14 76 
Marijke Coonen, e-mailadres 
marijkecoonen@hetnet.nl 
Ook zal er t.z.t. meer informatie komen die u kunt 
lezen op de website van Oase of in hun nieuwsbrief. 
 

Kliederkerk 

Voor alle kinderen met vader, moeder opa en oma, 
iedereen is welkom.   
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OASE organiseert Verstillende dans, een dans 
van verbinding. 
Naast de maandelijkse vieringen heeft 
geloofsgemeenschap OASE ook een aantal 
activiteiten onder de noemer Bezinning, Bezieling 
en Beweging. Het nieuwe seizoen openen we op 19 
september met verstillende dans, ook wel sacrale 
dans genoemd. 
Verstillende dans is een dansvorm in een cirkel 
zodat er verbinding kan ontstaan met jezelf, de 
ander en met alles wat groter is dan dat. 
We dansen op klassieke, eigentijdse,religieuze en 
meditatieve muziek. 
De eenvoudige dansen worden herhaald, zodat de 
muziek, de beweging en de kring van dansers je uit 
kunnen nodigen om op te gaan in de stroom. Voor 
iedereen zijn deze dansen mogelijk. 
Jacqueline Wolbrink zal deze avond voor ons 
verzorgen. 
 
Voor de organisatie van deze avond is aanmelden 
vóór 16 september belangrijk. 
Aanmelden kan bij: 
Jeanneke de Bot, e-mailadres:    
jeannekedebot@planet.nl of tel.nr 040-253 14 76 
Jet van Woerkum, e-mailadres:  
jet.vanwoerkum@upcmail.nl 
 
Dinsdagmorgen 14 januari om 10.00u en dinsdag 21 
april om 19.30u is er ook verstillende dans in de 
Immanuelkerk. Zet het vast in uw agenda.  
 
Immanuelkerk, Teullandstraat 1, Veldhoven 
Tijd: 19.30u- 21.30u met een pauze 
Een vrijwillige bijdrage is welkom. 
 
Voor meer data en info rondom het programma 
van OASE zie www.oaseveldhoven.nl 
 

 

 
Stapjes naar vrede. 

Dat is de titel van een vredesprogramma 2019 
waarvan het Platform voor Levensbeschouwing en 
Vrede regio Eindhoven  in samenwerking met de 
stichting Vredesburo Eindhoven de initiatiefnemers 
zijn. Het programma telt meerdere 
programmapunten. Zie voor alle informatie 
www.stapjesnaarvrede.nl 
Het gehele programma speelt zich af voor, tijdens en 
na de nationale vredesweek in september. 
Het eerste programmaonderdeel  is een 
vredeswandeling in Eindhoven en Veldhoven op 

zaterdag 31 augustus, waarin het vredespad in het 
Park Meerland in de Eindhovense wijk Meerhoven 
een spillocatie vervult. Het begrip wandeling mag 
breed gezien worden….. Men mag ook fietsen, 
steppen, rennen , met de auto of met de ov bus gaan. 
Of u kunt ook ergens op een bankje gaan zitten om 
de vrede te overdenken. Kortom gebruik maken van 
de openbare ruimte waarvoor die bedoeld is. En dat 
zo lang u wilt: half uurtje of gehele dag. Alle 
generaties kunnen meedoen. 
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Er zijn enkele globale suggesties voor routes, maar 
het geheel kan ook de gedaante van een 
speurtocht aannemen, zoals ook de route naar 
vrede dat is. 
De website is vanaf nu tot 15 augustus 
hoofdzakelijk een uitnodiging aan iedereen om de 
datum te noteren, een oproep om dit bericht 
verder te verspreiden en aan geheel Eindhoven en 
Veldhoven de gelegenheid te geven een eigen 
inbreng te bedenken. Aldus  hopen de 
initiatiefnemers tussen 15 augustus en 31 augustus 
de vastere vorm van het evenement te kunnen 
presenteren op de website in de vorm van een 
stadskaart met locatiehouders en 
inspiratielocaties. 
U kunt dus meewandelen. (geen opgave nodig, 
alleen wel bij grote groep lange 
afstandswandelaars) En u of uw organisatie kan 
door wandelaars bezocht worden. Dat laatste kan 
het geval zijn als u de vredeselementen van uw 
bezigheden aan anderen wilt tonen en u uw 
deuren op 31 augustus daartoe wilt open zetten. U 
wordt dan hierbij uitgenodigd als locatiehouder 
wandelaars te ontvangen en desgevraagd hun 
vragen te beantwoorden. Opgave liefst voor 10 
augustus via  

 

locatie@stapjesnaarvrede.nl  Daarnaast nodigen de 
initiatiefnemers hierbij vrijwilligers uit (vanaf 12 jaar) 
om in de periode 10 tm 31 augustus enkele uren mee 
te helpen met de voorbereiding van de wandeling. 
(bewegwijzering, materiaal bezorgen per fiets, info 
borden maken, gastheer en gastvrouw)  Voor opgave 
vrijwilligers kan men bellen met 040-2444078 maar 
bij voorkeur mailen met de webmail. 
 
Tot zover de vredeswandeling, maar er is meer! Dus 
bekijk de website www.stapjesnaarvrede.nl  En blijf 
regelmatig kijken, want hij is voortdurend in 
ontwikkeling omdat hij een proces weergeeft dat in 
ontwikkeling is. 
Doe mee! 
Graag tot ziens te beginnen op 31 augustus! 
De initiatiefnemers 
 

 
 
9 november Ontmoetingsdag kleine 

geloofsgemeenschappen 

De jaarlijkse ontmoetingsdag kleine 
geloofsgemeenschappen is dit jaar op 9 november bij 
de Jonge Kerk Roermond, die dit jaar 50 jaar bestaat. 
De nadruk ligt dit jaar weer meer op het elkaar 
ontmoeten. Het is altijd zeer inspirerend om te zien 
dat er vele gemeenschappen (en mensen) zijn die op 
een soortgelijke wijze als Oase in geloof en leven 
staan, en we willen iedereen dan ook van harte 
aanbevelen om mee te gaan. 
Zie de complete uitnodiging in de bijlage. Ons is 
gevraagd om ons gezamenlijk aan te melden. Willen 
de mensen die mee willen zich bij ons melden 
info@oaseveldhoven.nl?   
 

 

 

www.stapjesnaarvrede.nl 
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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 
040-2530267 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


