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Beste mensen,
Hierbij het mededelingenblad van juni. Het is volop
vakantietijd, nog even en de scholen sluiten ook weer
(tijdelijk).
Heel veel is er op dit moment niet te melden. In deze
nieuwsbrief wel enkele aandachtspuntjes en een wat
belangrijke mededeling over de vieringen vanaf
augustus.
Wij wensen u een fijne zomer, geniet van het mooie
weer (daar heb ik helaas geen invloed op) en van
elkaar.
In juli zal er géén mededelingenblad verschijnen,
indien er zich iets belangrijks voordoet dan laten we
u dat uiteraard weten.
Hebt u zelf wat te melden? U weet waar de copy heen
mag. Altijd welkom.

Agenda
⊕ Zaterdag 1 juli om 19:00: Oaseviering met KWD, voor
de laatste keer in de Muziekschool Art4U
⊕ Zaterdag 12 augustus om 19:00: Oaseviering met
KWD in de Immanuelkerk!
Vanaf deze viering zijn alle vieringen weer in de
Immanuelkerk.
⊕ Zaterdag 9 september om 19:00: Oaseviering met
KWD
⊕ Zaterdag 14 oktober om 19:00: Oaseviering met KWD

Oaseviering in de muziekschool

Fijne vakantie toegewenst!
Oasevieringen vanaf augustus
Na in gesprek gegaan te zijn met de organisatie van
Rock Solid, blijkt het mogelijk om op de 2e
zaterdagavonden onze Oasevieringen te houden.
Rock Solid is bereid om naar de 3e zaterdag avond te
gaan waarvoor onze grote dank. Dit betekent dat
vanaf de viering van 12 augustus voortaan de 2e
zaterdag van de maand worden aangehouden voor
onze avondvieringen.
Hierdoor zijn ook veel mensen in de gelegenheid op
de 1e zaterdag andersoortige vieringen te bezoeken,
zoals bijvoorbeeld SOVE.
We gaan met de Immanuelkerk samen ook kijken
naar andere vieringen zoals Kinderkerk,
gezinsvieringen of themavieringen op de eerste
zaterdag van de maand. Hierover zal nog een
informatiebulletin volgen.

De reguliere Oasevieringen zijn gewoon doorgegaan door
in de Muziekschool. En naar verwachting is de viering
van 12 augustus weer in de Immanuelkerk.
Kinderkerk
De nieuwe Kinderkerk, gevierd in basisschool De Rank,
ging over "verhuizen". Dat hebben we de afgelopen tijd
immers moeten doen met onze geloofsgemeenschap. En
velen in Veldhoven zoeken naar een nieuw thuis.
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Wat doet dat met je? Dat werd ook aan de aanwezige
ouders gevraagd, terwijl de kinderen een vogelhuisje
gingen versieren, om de vogels ook een mooi nieuw
huis te geven om zich in te nestelen.
Verder werden er verhalen gelezen en veel gezongen
door en samen met de Hoveniertjes.
Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze
kinderactiviteiten? Meldt u dan aan via dit
emailadres: info@oaseveldhoven.nl

Uitleg over de vogelhuisjes, die daarbij kleurrijk werden
geschilderd.

Kinderkoor de Hoveniertjes onder leiding van Cor Jolie (en
muzikaal begeleid door Frank Bockholts, niet op de foto).
Het aansteken van de de kaars bij de viering.
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Dit kan via info@oaseveldhoven.nl of via Victor Gijsbers
v.gijsbers@gmail.com
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
http://www.oaseveldhoven.nl zo volledig mogelijk te
laten zijn. Mocht u zaken missen dan horen we het graag.

Ook de ouders konden met elkaar in gesprek.

Nieuwe ideeën?
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
info@oaseveldhoven.nl of direct aan Jeroen Kok.
Religieuze voorwerpen
Zoals u al eerder hebt kunnen lezen, willen we een
lijstje aanleggen met (kerk)artikelen die u wellicht na
de kerksluitingen hebt kunnen krijgen of kopen
vanuit uw eigen kerk.
Mocht u bereid zijn die een keertje te willen
uitlenen voor een Oaseviering dan horen we het graag
van u.
Jeroen Kok jeroen.kok@veldnet.nl inventariseert dit
en zal met u daarna contact opnemen.
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.

