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 In dit tweede mededelingenblad willen we u graag over de voortgang van een aantal 
activiteiten en initiatieven berichten. 
 
Contribuantenvergadering 
U bent allen van harte uitgenodigd voor de eerste contribuantenvergadering! Deze vindt 
plaats op dinsdag 17 mei om 20.00 uur, zaal Pinkgieter van d’n Bond uur aan de 
Rapportstraat.  
In deze vergadering legt het bestuur een voorlopige financiële begroting voor, waarbij een 
beeld wordt geschetst van de huidige toegezegde en verwachte inkomsten en daarbij de 
begrote uitgaven.  
De groep gebedsvieringen geeft nadere uitleg over hun werkzaamheden en programma. 
Het bestuur zal met u in discussie gaan over de wens en haalbaarheid van het toedienen van 
“sacramenten”.  
Mocht u zelf onderwerpen hebben die u graag op de agenda zou willen zetten, dan vragen 
we u deze aan de secretaris te laten weten. Uiteraard zijn alle opmerkingen en ideeën, maar 
ook kritieken, in deze vergadering van harte welkom. Wíj allen zijn Oase, van en voor 
elkaar. 
 
Immanuelkerk 
De Immanuelkerk heeft Oase reeds tweemaal een “warm thuis” geboden. Mede daarom, en 
gericht op de toekomst, heeft het Oase-bestuur op 19 april aanstaande met de Kerkenraad 
van de Immanuelkerk een nader kennismakingsgesprek. Hierbij zullen onder meer 
onderwerpen aan de orde komen zoals: 

- Wat kunnen we in gezamenlijkheid doen? 
- Is er een gelegenheid tot het ontmoeten van elkaar, los van de weekendvieringen? 
- Hoe kunnen we omgaan met zaken als sleutelbeheer, koffievoorziening en dergelijke       

praktische zaken? 
- De financiële afwikkelingen als huurder. 

Er wordt nagedacht over vieringen speciaal voor jongeren en gezinnen. Samen met de 
Immanuelkerk wordt gekeken naar de haalbaarheid daarvan. 
 
Agenda Oase-vieringen, allen in de Immanuelkerk  
30 april – 19:00u 16 juli – 19:00u 22 oktober* – 19:00u 
28 mei – 19:00u 20 augustus – 19:00u 19 november* – 19:00u 
18 juni – 19:00u 17 september – 19:00u* 17 december* – 19:00u 
*) onder voorbehoud 
Daarnaast kijken we tevens naar de mogelijkheid voor 4 oecumenische avondvieringen in de 
Advent op de woensdagen 30 november, 7, 14 en 21 december. 



 
Website  
We doen ons best om onze website zo volledig mogelijk te laten zijn. Hij blijft zogezegd 
onder bewerking. 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. Het volgende 
blad zal na de contribuantenvergadering uitkomen.  
 
Hebt u zelf iets mede te delen? Laat het ons dan weten. 


