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In dit derde mededelingenblad willen we u graag over de voortgang van een aantal 

activiteiten en initiatieven berichten. 

 

Correspondentie Oase en Bisschop De Korte 

Op 24 mei heeft het bestuur van Oase per brief de nieuwe bisschop gefeliciteerd met zijn 

benoeming en installatie als bisschop van s-‘Hertogenbosch. In deze brief heeft Oase het 

besluit om als zelfstandige geloofsgroep door te gaan toegelicht. Het proces tot de 

totstandkoming hiertoe is uiteengezet, de gesprekken met de Deken, de bedoelingen van 

Oase en de gedenkwaardige gebedsviering van januari met alle gevolgen van dien. 

De bestuurlijke en pastorale ontwikkelingen in het gehele fusieproces en waar dit toe 

geleid heeft zijn in heldere bewoordingen, zoals Oase dit beleefd heeft, aan hem 

voorgelegd en de weg die Oase nu heeft ingeslagen. 

Al snel kreeg Oase antwoord van de bisschop. Hij vindt het jammer dat het overleg met de 

deken op niets is uitgelopen, hij respecteert het besluit van Oase en hoopt dat de 

verhoudingen binnen het Veldhovense niet verscherpt worden. 

Beide brieven zijn op verzoek bij de bestuursleden in te zien. 

 

Oprichting en financiën 

Op 22 juli - helaas kon het om praktische redenen niet eerder – passeert de stichtingsakte 

bij de notaris. Oase gaat daarna bij de belastingdienst een ANBI-status aanvragen, zodat 

uw giften eventueel aftrekbaar zijn van de belasting (voor ieder individueel verschillend). 

Parallel wordt er ook op de stichting een nieuwe bankrekening geopend. 

Wij houden u op de hoogte, zodat voor eenieder de mogelijkheid beschikbaar maken om 

uw gehele bijdrage voor 2016 alsnog aftrekbaar te kunnen maken. 

 

Contribuantenvergadering 

Na de contribuantenvergadering van 17 mei zijn de verslagen en presentaties aan alle 

bekende leden toegezonden. 

Twee studiegroepen uit de Oase organisatie willen we er even uit lichten. 

- Studiegroep Uitvaarten. 

Deze groep gaat de randvoorwaarden organisatie en middelen in kaart brengen t.b.v. de 

realisatie van een actieve werkgroep uitvaarten. Deze groep zou ondersteunend kunnen 

zijn aan hén die de uitvaarten zélf vorm gaan geven. 

Met betrokkenen, zowel voor de ondersteunende taken (ruimte regelen, boekjes, 

bloemsier e.d.) als voor de uitvoering van uitvaarten zelf zal komende tijd ook naar het 

bestaande draaiboek gekeken worden.benaderd   

Op dit moment zijn uitvaarten nog niet actueel maar we willen op de toekomst zijn 

voorbereid. 



 

-  Zonder jeugd geen toekomst, dus de studiegroep jeugd/jongeren wil graag met jongeren 

zélf maar ook ouders, in gesprek. Waar is behoefte aan, hoe brengen we bijv. 

kinderkerk onder de aandacht, invullen en behoefte peilen voor kinderwoorddienst. 

Ook zal met de Immanuelkerk gekeken worden of hierin combinaties mogelijk zijn. 

 

In zijn algemeenheid gaan de studiegroepen, zoals in het organisatieschema zijn 

opgenomen, kijken naar de diverse mogelijkheden binnen de werkgroep wat haalbaar is en 

welke de randvoorwaarden zijn. 

Zij overleggen daarna met het bestuur hoe e.e.a. praktisch maar ook financieel te 

realiseren is. 

 

Afscheid Myriam Schoutsen 

Zaterdagavond 11 juni was de afscheidsviering van pastoraal werkster Myriam Schoutsen. 

In een zeer goed bezette H.Willibrorduskerk hebben parochianen en koren die haar een 

warm hart toedragen op indrukwekkende wijze de viering opgeluisterd.  

Na een emotionele toespraak van haarzelf gevolgd door minutenlang applaus lieten 

parochianen hun waardering horen aan de vertrekkend pastoraal werkster. Velen hebben 

daarna de receptie bezocht waar nog enkele liederen werden gezongen ter ere van 

Myriam. 

Al met al hebben koren en parochianen mede voor een waardig afscheid gezorgd. 

Wij wensen haar het allerbeste in haar toekomstige ontwikkelingen en activiteiten.  

 

Afscheid Margriet van de Bunt 

Ook is afgelopen weekend (12 juni) in de Immanuelkerk afscheid genomen van  

Ds. Margriet van de Bunt. 

In een mooie dienst, door haar zelf gemaakt en voorgegaan, nam de gemeente en andere 

belangstellenden met mooie woorden afscheid en wensten haar alle goeds en succes in 

haar nieuwe gemeente Biddinghuizen.  

 

 

 

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. 

http://www.oaseveldhoven.nl/
mailto:v.gijsbers@gmail.com

