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Beste mensen,Beste mensen,Beste mensen,Beste mensen,    

Hierbij het mededelingenblad van Februari.  
We proberen u zoveel mogelijk op de hoogte 
te houden van de toekomstige activiteiten 
van Oase, met alvast een blik vooruit naar de 
periode dat we geen gebruik kunnen maken 
van de Immanuelkerk door hun naderende 
verbouwing. 
Ook vindt u vanaf nu wat belangrijke data bij 
elkaar waar het gaat om vieringen, 
bezielingsavonden en andere activiteiten. 
Mocht u zelf wat willen inbrengen dan is dat 
altijd welkom. 
 

Inzameling voedselbank Inzameling voedselbank Inzameling voedselbank Inzameling voedselbank     

Bij de Oaseviering van 4 februari heeft deze 
inzameling plaatsgevonden. Samen met de 
jongerenactiviteit Sirkelslag, die ook 
inzamelde voor de voedselbank, heeft dat 
geresulteerd in een mooie opbrengst. (zie 
hiervoor ook het navolgende stukje over Rock 
Solid). 
Wij ontvingen daarop van de voedselbank het 
volgende bedankje: 
 
Beste mensen van Oase, 
Hierbij het aantal artikelen dat afgelopen 
zaterdag door oase is ingezameld: 
Oase groep. 115 stuks en Sirkelslag young  
25 stuks, 
We zijn heel erg blij met de opbrengst. Wil jij 
namens de voedselbank iedereen heel 
hartelijk bedanken? 
Vriendelijke groet, 
Gonnie en Jan Schuur. 

 
Rock SolidRock SolidRock SolidRock Solid    

De laatste Rock Solid avond was op 3 
februari 2017 en het onderwerp was 
'Sirkelslag'. Deze zaterdag was er de 
landelijke Sirkelslag wedstrijd. 
Met een klein groepje van onze Rock Solid 

Agenda 
⊕ Woensdag 1 maart: oecumenische 

aswoensdagviering 

⊕ Woensdag 4 maart: Oaseviering met KWD 

⊕ Dinsdag 7 maart (19:30u): Bezielingsavond 

⊕ Woensdag 8 maart: oecumenische viering 

⊕ Zaterdag 11 maart (19:33u): Rock Solid 

⊕ Woensdag 15 maart: oecumenische viering 

⊕ Woensdag  22 maart: oecumenische viering 

⊕ Donderdag 23 maart (20:oou): Muziekavond met 

thema “Matthäus Passion” 

⊕ Dinsdag 28 maart (20:oou): Contribuanten-

vergadering; Let op locatie: D’n Bond! 

⊕ Woensdag  29 maart: oecumenische viering 

⊕ Zaterdag 1 april: Oaseviering met KWD 

Alle bovenstaande vieringen zijn in de Immanuelkerk 

met start 19:00 tenzij anders vermeld. 

 

Let op: onderstaande vieringen zijn in de 

Muziekschool (zie verderop nieuwsbrief) om 19:00u 

tenzij anders vermeld. 

 

⊕ Woensdag 5 april: oecumenische viering 

⊕ Woensdag 5 april (19:30u): Bezielingsavond 

⊕ Zaterdag 8 april (19:33u): Rock Solid 

⊕ Woensdag 12 april: speciale viering met 

lijdensverhaal  

 

Zie ook de actuele agenda op onze website. 
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jongeren (vanaf groep 8) zaten we op het 
afgesproken tijdstip klaar om te kijken wat 
voor spellen ze voor ons in petto hadden. Het 
bleek een 'reis' naar Chili te worden. Vooral 
het tweede spel vonden onze kids erg leuk.  
Opdracht was om een half uur de straat op te 
gaan, om voedsel voor de voedselbank te 
verzamelen. En wat deden ze dat goed. Hele 
mooie we opbrengst voor een goed doel!  
De opbrengst werd aangeboden aan de 
voedselbank tijdens de Oase viering van 4 
februari. Hetty gaf hierbij de uitleg aan de 
bezoekers van de Oase viering. 
 

MariabeelMariabeelMariabeelMariabeelddddjejejeje    

Uit de nalatenschap van pastor Wim heeft 
Oase een Maria-beeldje gekregen. Dit beeldje 
hing in zijn woonkamer. Frank heeft een 
standaardje gemaakt waardoor het beeldje 
nu kan staan. 
Voor en na elke Oase-viering zal er 
gelegenheid zijn om een kaarsje bij Maria op 
te steken. 
 

.  

Schenking aan ImmanuelSchenking aan ImmanuelSchenking aan ImmanuelSchenking aan Immanuel 
Vanuit onze dankbaarheid aan de 
Immanuelkerk voor het onderdak én de 
samenwerking, en ook de gerichtheid op 
meer samen in de toekomst, heeft het 
Bestuur en de Vieringengroep het initiatief 
genomen om de collecte van de viering van 4 
februari à 156,05 euro van de Oase-viering 
van vanavond op te dragen aan Actie VITAAL; 
de verbouwing van het kerkgebouw.  
Naast deze (relatief kleine) financiële geste is 
het vooral ook een symbolische bijdrage om 
in het nieuwe kerkgebouw samen een vitale 
en vruchtbare toekomst te bouwen. 
 
De Immanuelkerk heeft het zeer positief 
ontvangen en willen graag verder optrekken 
met ons in de toekomst. 
 
Mocht u zelf nog financieel willen bijdragen 
aan de actie VITAAL / Verbouwing van de 
Immanuelkerk, dan kan dat middels een 
storting op NL96 FVLB 0226 9967 19 (tnv 
Innovatie Immanuelkerk Veldhoven). 
 
Plannen rond verbouwing ImmanuelPlannen rond verbouwing ImmanuelPlannen rond verbouwing ImmanuelPlannen rond verbouwing Immanuel    
Op zondag 2 april zal de laatste 
zondagviering in de Immanuelkerk zijn, 
daarna gaat het gebouw dicht tot ca. 31 juli. 
Dus 1 April is de laatste Oaseviering vóór de 
verbouwing. 
Als tijdelijk onderkomen heeft de 
Immanuelkerk voor muziekschool Art4U 
gekozen. 
Hun opzet was dat alle gebruikers van de 
Immanuelkerk mee zouden kunnen gaan naar 
die tijdelijke locatie, dat is ook gelukt. 
Geweldig! 
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Dus ook de Oasevieringen gaan we die 
maanden in de muziekschool verzorgen. 
Hoe het precies zal gaan met onze overige 
activiteiten zoals bezielingsavonden daar 
moeten we nog eens goed naar kijken, maar 
deze zouden in principe ook in de 
muziekschool gaan plaatsvinden. 
Over alle “facilitaire” zaken zoals 
koffievoorziening, openen en sluiten, de 
techniek van tv- schermen, geluid e.d. volgt 
nog een informatieronde voor diegenen die 
daar vanuit Oase bij betrokken zijn. 
We zijn als Oase heel blij dat we “mee 
mogen” met de Immanuelkerk. 
 
Verdere informatie volgt via het 
mededelingenblad van maart. 
De verbouwing zal ook veel vergen van alle 
vrijwilligers van de Immanuelkerk. 
Mocht u in de gelegenheid zijn om rond de 
verbouwing, of dat nu bij het uitruimen, 
slopen, inruimen of poetsen na de 
werkzaamheden is, eventueel hulp te  kunnen 
bieden dan zou dat heel erg op prijs gesteld 
worden. 
Alle “handjes” zijn welkom, maakt niet uit hoe 
kort of hoe lang u tijd hebt. 
Laat maar weten aan Victor Gijsbers, 
v.gijsbers@gmail.com dan zal dat 
doorgegeven worden aan de 
contactpersonen van de Immanuelkerk. 
Alvast met grote dank. 
 
Rond PasenRond PasenRond PasenRond Pasen    
De vieringengroep is na samenspraak met 
het bestuur aan het onderzoeken welke 
activiteiten rond Pasen gestalte kunnen 
krijgen. 

Voor zover nu bekend gaat men werken aan 
een Paaslauden, zoals ook al die jaren in de 
St.-Maartenkerk de gewoonte was. Dit zal 
plaatsvinden in blokhut “de Bosbender”. 
Daarna komen we samen, van jong tot oud, 
rondom het Paasverhaal. Voor de kinderen 
zullen we onder andere paaseieren gaan 
zoeken.  
In navolging van de Kerstontmoeting zal deze 
Paasochtend een mooi moment worden 
elkaar te ontmoeten in de geest van Pasen. 
In het volgende mededelingenblad krijgt u 
het definitieve programma met tijden te 
lezen, reserveer vast 16 april.  
  
Vijfde bezielingsavond.Vijfde bezielingsavond.Vijfde bezielingsavond.Vijfde bezielingsavond.    

Al weer de vijfde bezielingsavond op dinsdag 
7 maart. Het geestelijke werk van 
barmhartigheid waar we naar gaan kijken is 
“De bedroefden troosten”. Over troosten en 
getroost worden. Gespreksleiders zijn Huub 
en Jeroen. 
Iedereen is van harte welkom om 19.30 uur in 
zaal 1 van de Immanuel-kerk. 
  
Muziekavond MatthMuziekavond MatthMuziekavond MatthMuziekavond Matthääääusususus----PassionPassionPassionPassion    
In voorbereiding op het lijden van Christus in 
de Paasweek neemt Karin van Tuel ons op 
donderdag 23 maart mee door de Matthäus-
Passion van Bach, een van die ervaringen 
waar geloof en muziek op goddelijke wijze bij 
elkaar komen. De avond begint om 20.00 uur 
en is in de kerkzaal van de Immanuelkerk. Er 
wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
 
ContribuantenvergaderingContribuantenvergaderingContribuantenvergaderingContribuantenvergadering    

Op dinsdag 28 maart om 20:00u organiseren 
we een Contribuantenvergadering bij D’n 
Bond aan de Rapportstraat.  
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Op deze avond lichten we de plannen voor 
komend jaar toe, en komen we terug op een 
aantal eerder gestelde vragen. Tevens lopen 
we door de begroting en financiële situatie 
van Oase. 
Nadrukkelijk nodigen we u uit tot het stellen 
van vragen en brengen van ideeën, en om uw 
eigen inzet eventueel kenbaar te maken. 
 
Eventueel ter voorbereiding of verdere 
informatie, heeft Oase haar jaarverslag 2016 
gereed en gepubliceerd op de website. Zie 
hier.  
              
OasevieringenOasevieringenOasevieringenOasevieringen    
De volgende Oasevieringen zijn op: 4 maart 
Oaseviering en 1 april. Beiden in de 
Immanuelkerk. 
Oecumenische vastentijdvieringen op 1 maart, 
8 maart, 15 maart, 22 maart, 29 maart in de 
Immanuelkerk.  
5 April en als laatste op 12 april een speciale 
vastentijdviering met lijdensverhaal, in de 
muziekschool. 
Allen zijn terug te vinden op zowel de website 
van Oase als die van de Immanuelkerk, en 
voorblad van deze nieuwsbrief. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vragen / opmerkingen / suggesties?Vragen / opmerkingen / suggesties?Vragen / opmerkingen / suggesties?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. 
 
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 
 


