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Beste mensen,
Hierbij het mededelingenblad van Mei.
Na een drukke periode van de Vastentijd en
Pasen, is het weer even rustig geworden. Achter
de schermen wordt van alles besproken, we
zitten niet stil.
Enkele aandachtpunten vindt u hieronder,
sommige zijn al een keertje eerder opgenomen.
En natuurlijk zijn uw ideeën, wensen en
opmerkingen altijd welkom.
We blijven bezig met het (verder) opbouwen van
onze Oase gemeenschap.
Viering in de Muziekschool
Op 6 mei was onze eerste Oaseviering in de
muziekschool.
Een bijzondere ervaring om eens op een andere
locatie een viering te hebben, die op zichzelf ook
weer bijzonder was.
Met hulp van mensen van de Immanuelkerk kon
alles ingericht worden, even wennen aan een
andere inrichting, maar alles kwam weer heel
precies op z’n pootjes terecht.
De viering zelf kenmerkte zich door de ingelaste
stiltemomenten, momenten van bezinning.
Al met al een mooie ervaring weer.
Kinderkerk is er weer.
Op zaterdagavond 20 mei gaan we weer door
met Kinderkerk. Het heeft even geduurd, maar
door goed puzzelen met mogelijkheden en
datum gaan we nu toch echt door. Omdat de
Immanuelkerk wordt verbouwd en de

Agenda
Let op: onderstaande vieringen zijn in de Muziekschool
(zie verderop nieuwsbrief) om 19:00u tenzij anders
vermeld.
⊕
⊕
⊕
⊕

20 mei Kinderkerk. Basisschool de Rank, Eikebeek
(Cobbeek)
Dinsdag 23 mei (19.30u) Bezielingsavond.
Basisschool de Rank, Eikebeek (Cobbeek)
Zaterdag 3 juni, Oaseviering met KWD
Zaterdag 1 juli, Oaseviering met KWD

Zie ook de actuele agenda op onze website.

Muziekschool dat weekend niet beschikbaar is zitten
we in Basisschool de Rank. En dat is misschien nog
een wel een veel beter passende locatie.
Kinderkerk is speciaal bedoeld om kinderen en hun
ouders op een speelse en eigentijdse wijze met bijbel
en geloof in contact te brengen. De kinderen worden
er actief in betrokken. Stilzitten en alleen maar
luisteren is niet de bedoeling!
Uiteraard zijn opa’s en oma’s en alle andere
volwassenen eveneens van harte welkom. Ook voor
hen is het vaak verhelderend wat er verteld wordt en
komen bijbelteksten tot leven.
Bezinningsdag Oase
De gebedsgroep had behoefte om, samen met een
paar bestuursleden, eens rustig na te denken over
waar we mee bezig zijn, wat we willen en wat we
kunnen. In de loop van de tijd zijn er vele nuttige,
kritische en opbouwende signalen binnengekomen
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waar we aandacht aan willen besteden. We
willen vernieuwend zijn, tradities hoog houden en
vooral werken aan gemeenschapsvorming
middels vieringen en andere bijeenkomsten. Als
locatie hebben we gekozen voor een zaal bij het
Geitenboerke en dat is goed bevallen. Goed voor
een volgende keer.
We zijn dus begonnen met ieders eigen
bevindingen. Daar kwam al veel over tafel, zoals
ambities, interne communicatie, passie,
ontmoeting en vooral dat we moeten oppassen
voor de valkuilen. Die zijn er velen, zoals blijven
hangen in hetzelfde patroon. Een belangrijk
onderwerp is meer vieringen per maand en
verschillend van vorm en doelgroep. Hoe
vernieuwend wil je en kun je zijn?
‘s Morgens hebben we teruggekeken, de middag
was ingeruimd voor onze toekomstplannen. Lees
binnenkort een beknopt verslag op de website.
Het was een inspirerende, motiverende dag,
waarbij de deelnemers volledig hun inbreng over
tafel konden brengen. Aan het einde van dit jaar
herhalen we dit. Blijf dus vooral jullie signalen
doorgeven aan gebedsgroep en bestuur.
Bezielingsavond 23 mei.
Dinsdag 23 mei is de zevende en laatste
bezielingsavond van geloofsgemeenschap Oase
rondom de zeven geestelijke werken van
Barmhartigheid.
Onderwerp is het zevende geestelijke werk van
barmhartigheid: “De onwetenden onderrichten”.
Hoe onwetend zijn wij, en wie kan ons
onderrichten? Kunnen wij elkaar wat leren? Leren
we over God, of leren we van God? Daarover
gaan we met elkaar in gesprek. De avond begint
om 19.30 uur in basisschool De Rank.
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Nieuwe ideeën?
Hebt u ideeën voor bezielingsavonden of andere
activiteiten? Laat het ons weten.
We blijven op zoek naar goede en inspirerende
gespreksonderwerpen en (indien mogelijk) ook naar
mensen die deze bijeenkomsten mee zouden willen
vormgeven.
Dus: hebt u een idee waarvan u denkt dat dit goed bij
Oase zou passen, laat het ons weten, via Jeroen Kok,
of via bestuur@oaseveldhoven.nl

Locatie van activiteiten
De Oasevieringen en activiteiten die normaliter in de
Immanuelkerk plaatsvinden zijn verplaatst naar de
Muziekschool Art4U wegens de verbouwing van de
Immanuelkerk, die duurt tot omstreeks eind juli.
Het zal helaas niet altijd mogelijk zijn om in de
Muziekschool te kerken of onze activiteiten te
houden. In dat geval wijken we uit naar een andere
locatie.
We proberen u tijdig daarvan op de hoogte te
houden, raadplaag ook onze website.
Religieuze voorwerpen
Na de kerksluitingen zijn veel mensen in de
gelegenheid geweest om “kerkelijke voorwerpen” te
kunnen krijgen/kopen.
Wellicht hebt u iets kunnen krijgen wat mooi zou zijn
om het in een viering of bezielingsavond te tonen of
te gebruiken.
We zouden het op prijs stellen als u daarvoor in
aanmerking komende voorwerpen aan ons kenbaar
zou willen maken.
Jeroen Kok inventariseert dit en zal met u daarna
contact opnemen.
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Taxidienst
Mochten er mensen zijn die moeilijk ter been zijn
of niet meer over eigen vervoer beschikken, maar
toch graag een Oaseviering zouden willen
bijwonen. Laat het ons weten, dan kunnen we dat
vervoer proberen te regelen.
Dit kan via http://www.oaseveldhoven.nl of via
Victor Gijsbers v.gijsbers@gmail.com

Oase ook op Facebook
Oase is ook al enige tijd al te vinden met een
Facebook pagina. Daarin kunt u geregeld mooie
foto’s terugvinden over de Oase activiteiten, maar
ook interessante berichten en boodschappen. Te
vinden, en te volgen via onderstaande link:
https://www.facebook.com/OaseVeldhoven.nl%20/

Oasevieringen
De volgende Oasevieringen zijn op zaterdag 3
juni en zaterdag 1 juli. Beiden om 19.00 uur in de
muziekschool aan de Bossebaan.
Wellicht is de Oaseviering van 5 augustus weer in
de Immanuelkerk.

Mocht dat niet werken, type dan in de zoekbalk “Mijn
Oase” in.

Verbouwing Immanuelkerk
Mede door de inzet van de vele vrijwilligers gaat
het goed met de verbouwing. De nieuwe vormen
( interieur) beginnen zich af te tekenen.
Het belooft er heel mooi, open en gebruiksvriendelijk uit te komen zien.
We houden u op de hoogte of de viering van 5
augustus al in de Immanuelkerk gehouden kan
worden. Hieronder ziet u iets van de
werkzaamheden op dit moment.
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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
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