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Uitvaarten
Er hebben inmiddels gesprekken plaatsgevonden met personen die in het verleden
avondwaken en begrafenissen begeleidden. Mocht in de nabije toekomst om een
begrafenis verzocht worden dan willen we daar op voorbereid zijn. Zodra de
gesprekken daarover zijn afgerond en de mogelijkheden qua invulling en lokatie
duidelijk zijn wordt u op de hoogte gebracht.
Voedselbank
Al eerder is aan Oase gevraagd of wij ook inzamelingen doen t.b.v. de voedselbank.
Ja, dat is zéker de bedoeling. Met de voorbereidingsgroep gebedsvieringen wordt
gekeken wanneer zij een thema hebben waar zo’n inzameling prima past.
Dit zal tijdig worden medegedeeld, event. via een extra mailing.
Website
Onze website wordt steeds uitgebreider en completer. De webmaster is hier nog
steeds druk mee bezig. Mist u nogt iets belangrijks, laat het ons weten. We gaan
langzaam naar de definitieve vorm.
U kunt alle eerdere vieringen nog terugvinden maar we gaan wel kijken tot hoever we
hiermee zullen teruggaan in de tijd.
Collectegelden
Gevraagd is om de collectegelden per viering in dit blad op te nemen, of op de site te
plaatsen. Het bestuur heeft besloten dat alle collectes voor iedereen via het bestuur
zijn in te zien en dat bij een volgende contribuantenvergadering weer verantwoording
over inkomsten en uitgaven wordt afgelegd.
Vermelding van collecte opbrengsten via het mededelingenblad gaan we voorlopig
niet doen.
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Koffiegroep
Vóór de viering van 20 augustus heeft een groepje mensen uitleg gekregen over de
koffievoorziening in de Immanuelkerk. Vanaf nu gaan we daar zelf voor zorgen.
Op dit moment bestaat deze groep uit Nellie van Weegen, Corrie Coolegem, Victor
Gijsbers. Het zou mooi zijn als zich nog enkele mensen aanmelden, dan zijn we slechts
3x per jaar aan de beurt. Dat moet te doen zijn.
Sleutelbeheer
Ook hebben we sinds 20 augustus een eigen sleutel van de Immanuelkerk.
Sleutelbeheerder is Jeroen. Dus mocht iemand in de Immanuel moeten zijn dan áltijd
via Jeroen. We willen daar overigens zo weinig mogelijk gebruik van maken. Het moet
écht gaan over openen en sluiten rond vieringen of bijeenkomsten.
RUIMTE voor ROUW
De Rouw-Ontmoetingsgroep Veldhoven biedt u als nabestaanden vanaf 14
november weer de gelegenheid deel te gaan nemen aan de 10 bijeenkomsten rondom
rouw. De ontmoeting met lotgenoten, het delen met elkaar en de her-en erkenning
van wat er in u gevoeld wordt, kunnen u ondersteunen en kracht geven in uw
rouwproces.

Ruimte voor rouw verdient een plaats in ons leven, wij geven u graag die ruimte
hiervoor!

Wilt u meer hierover weten en/of u zich hiervoor aanmelden, belt u dan gerust met:
Jeanneke de Bot, tel. 040-253 14 76
Marianne Verbeek, tel. 040-253 94 42
Oaseviering
Zaterdag 17 september zal de volgende Oase viering plaatsvinden.
Thema zal zijn: Kun je ook zo verlangen naar VREDE... in jezelf, je omgeving,
wereldwijd?
Voorgangers zijn Jeanneke de Bot en Piet Lahaije.
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Bezielingsavonden/gespreksavonden
Op 11 oktober en 17 november zullen er speciale gespreksavonden zijn. (19.30 uur)
Thema is: “7 x jezelf overstijgen”.
De avonden worden geleid door (wisselend) Jeanneke de Bot, Huub Bukkems en
Jeroen Kok.
Bij het schrijven van dit blad is de juiste lokatie nog niet bekend, maar dat zal zo snel
mogelijk via een mailing worden doorgegeven aan u.
Van de penningmeester
Nieuwe rekeningnummer op naam van de Stichting Geloofsgemeenschap Oase
Velen van u hebben zich reeds aangemeld en daadwerkelijk bijgedragen als financiële
contribuant aan Oase. Waarvoor grote dank, want alleen dankzij deze bijdragen en de
collectegelden, kunnen wij onze activiteiten organiseren en voortzetten. Sinds juni (zie
vorige nieuwsbrief) zijn we een formele Stichting. De Stichting heeft recent haar eigen
bankrekening geopend. Vanaf heden vragen we u daarom uw bijdrage op dit nieuwe
rekeningnummer te storten;
NL34 RABO 0311 6197 03
ten name van Stichting Geloofsgemeenschap Oase te Veldhoven.
De bedragen die eerder zijn gestort op de voorlopige “en/of rekening” (op naam van
Kok / De Meijer) worden ook hier naartoe overgemaakt.
Aftrekbaarheid van uw giften
Het bestuur van de Stichting is op dit moment actief met het aanvragen van de ANBIstatus bij de Belastingdienst. Dat proces heeft een doorlooptijd van circa 8 weken,
waarbij ook enige formele zaken nog opgesteld dienen te worden. Gezien de
doelstellingen en activiteiten van de Stichting, verwachten we dat de ANBI status
toegekend zal worden.
Wanneer de ANBI status eenmaal is toegekend aan de Stichting, zijn uw giften
aftrekbaar in uw belasting-aangifte 2016. De aftrekbaarheid van giften is gebonden
aan een drempel, die inkomensafhankelijk is, en dus voor iedereen verschillend.
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Uiteraard houden we u op de hoogte van de voortgang en beslissing van de
Belastingdienst.
Financiële situatie Stichting Geloofsgemeenschap Oase
U herkent het vast wel; de herhaalde oproep bij de vieringen en overige evenementen
om naar ieders vermogen “gul te geven” bij de collecte. Dit om de kosten te dekken
van vooral de zaalhuur in de Immanuelkerk, waar we een warm “thuis” gevonden
hebben. Onze overige kosten zijn beperkt, en het is goed nogmaals te benadrukken
dat al onze vrijwilligers en bestuursleden onbezoldigd hun inspanningen verrichten.
Deze herhaalde oproep is gegrond. We kunnen over het algemeen met de
collectegelden de zaalhuur niet dekken. Gelukkig kunnen we met de vele bancaire
bijdragen de tekorten telkens aanvullen, en die zijn daar óók voor bedoeld. Met onze
huidige (toegezegde en voorziene) middelen kunnen we al onze geplande
evenementen voor 2016 dekken. Daarbij dient echter gezegd te worden dat bij
meerdere evenementen en momenten per maand – en dat is een realistische ambitie
met de vieringen én bezielingsavonden – dit kritischer zal komen.
Bij de volgende Vergadering van Contribuanten (nog te plannen) gaat penningmeester
Armand Klaassen concreter in op de begroting, bedragen, e.d., en uw vragen. Heeft u
eerder vragen, dan kunt u die ook eerder direct aan ons stellen.

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.

