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Beste mensen,
Niet heel veel mededelingen dit keer, wel o.m.alvast een kijkje naar December.
De komende periode zijn er de nodige activiteiten met als hoogtepunt onze Kerstviering op Zaterdag
17 december.
We wensen u een goede “op weg naar Kerst” tijd.
Kerstmuziek nader bekeken
Tweede muziekavond op donderdag 15 december
Tijdens deze avond neemt Karin van Tuel ons mee naar de wondere wereld van de Kerstmuziek.
Muziek, liederen en liedjes over het Kerstverhaal. Rendieren en Mariah Carey mogen dus buiten
blijven staan, ossen en ezeltjes, herders en koningen staan in de spotlights.
Er valt veel te ontdekken in de Kerstmuziek. Karin zal een flink aantal ontdekkingen laten zien en
vooral laten horen. Zodat U deze Kerst met nieuwe oren mag beluisteren.
Donderdag 15 december om 20.00 uur in de Immanuel-kerk, Teullandstraat 1. Aanmelden graag op
info@oaseveldhoven.nl. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Oasevieringen
Op 19 november is de eerstvolgende Oaseviering met het thema “gericht op Allerzielen”
Voorgangers zijn Rita van Son en Dorothé van Leeuwen
Aanvang: 19.00 uur in de Immanuelkerk aan de Teulandstraat.
Cantor: Huub Bukkems
De vieringen na nieuwjaar zijn op 7 januari, 4 februari en 4 maart, alle in de Immanuelkerk.
I.v.m. de naderende verbouwing van de Immanuelkerk in het voorjaar van 2017 worden de data en
lokatie voor de vieringen ná 4 maart later (tijdig) aan u doorgegeven.
Op weg naar Kerst
Op 17 december is een Oaseviering met het thema “op weg naar Kerstmis”, met medewerking van het
koor Amice en kinderkoor de Hoveniertjes.
Wij vragen speciale aandacht voor deze viering; voor Oase is dit de aanloop naar de kerstdagen en we
hopen op een waarlijk Kerstgevoel.
Ook zijn in de advendtijd vier oecumenische vieringen op de woensdagavonden samen met dominee
Wim Dekker. 30 november, 7 december, 14 december en 21 december, alle om 19.00 uur in de
Immanuelkerk.
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Bezielingsavonden/gespreksavonden
Bezielingsavond Oase in de Immanuelkerk, zaal 1.
Datum: Donderdag 17 november 2016
Aanvang:19.30 uur
Onderwerp: Bidden voor levenden en doden.
Na de succesvolle eerste gespreksavond over het geduldig verdragen van lastige mensen, gaan we in
deze tweede avond in gesprek over bidden voor levenden en doden, één van de andere geestelijke
werken van barmhartigheid.
Een zin uit het project : voor wie gelooft is bidden voor iemand een manier om de ander te dragen. Het
is tegen God zeggen : “Deze mens vertrouw ik toe aan jouw liefde”.
Voel je dat ook zo? Of ben je het er juist helemaal niet mee eens? We nodigen je van harte uit om
ervaringen met ons te delen.
Inleiders : Jeroen Kok en Huub Bukkems
Contribuantenvergadering
Op 22 november (20.00 uur) wordt er weer een contribuanten vergadering gehouden.
Deze info-inloopavond zal in het Kapelleke in de Immanuelkerk zijn.
Aan de orde komen in ieder geval onze ambitie, vieringen en kunnen vragen over de financiën
beantwoord worden. Ook zijn we benieuwd naar de ervaringen van de bezoekers van de Oase
vieringen. Wij nodigen u daar van harte voor uit.
ANBI-status
Op 29 oktober heeft de belastingdienst ons per 22 juli 2016 als ANBI instelling aangemerkt.
We willen dit graag (bij deze) aan iedereen, voor wie het mogelijk van belang is, laten weten.

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
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.

