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Beste mensen,
De afgelopen weken brachten voornamelijk
nieuwe beginnen: het weer open gaan van de
verbouwde Immanuelkerk, de gebedsgroep is
aan de slag met het komende seizoen, ook Rock
Solid is weer uit de startblokken, en de installatie
van de nieuwe pastoor As in de RK parochie
Christus Koning. In dit mededelingenblad
vertellen we over deze gebeurtenissen.
Daarnaast berichten we u graag over de
komende bezielingsactiviteiten, georganiseerd
vanuit Oase: muziek- en gespreksavonden.
Groeten, Armand
Verbouwing Immanuelkerk gereed!
Op 9 september was de Oaseviering weer in de
vertrouwde en gastvrije Immanuelkerk. Nou ja,
vertrouwd?! Een opvallende paarse gevel met
daarin grote glazen puien verwelkomt je bij het
inrijden van de Teullandstraat.
En dan de entreehal in de vernieuwde kerk is
prachtig, warm en licht! De glazen deuren naar
en nieuwe vloeren in de kerkzaal maken de kerk
frisser dan ooit tevoren.
Wat is er toch veel werk verzet door de vele
vrijwilligers vanuit de Protestantse Gemeente om
de kerk zo fantastisch fris, open en mooi te
maken. En hoe mooi is het als ook mensen, die bij
Oase betrokken zijn, mee hebben gewerkt en zich
ingezet hebben in de verbouwing.

Agenda
⊕ Zaterdag 1 oktober: Feestelijke heropening van de
Immanuelkerk
⊕ Woensdag 4 oktober 19:30: Muziekavond Die
Schöpfung van Haydn
⊕ Zaterdag 14 oktober om 19:00: Oaseviering met KWD
⊕ Zaterdag 11 november om 19:00: Oase
herdenkingsviering Pastor Wim met KWD
⊕ Woensdag 29 november: oecumenische adventsviering
⊕ Woensdag 6 december: oecumenische adventsviering
⊕ Woensdag 13 december: oecumenische adventsviering
⊕ Zaterdag 16 december: Oaseviering ‘Op weg naar
Kerstmis’ met KWD
⊕ Woensdag 20 december: oecumenische adventsviering
⊕ 25 december: Kerstviering (onder voorbehoud, locatie
onbekend, lees verder in de nieuwsbrief)
Zie ook de actuele agenda op onze website.

Overgenomen uit kerkblad Samen van de Protestantse
Gemeente Veldhoven
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De Oaseviering rondom de Vredesweek was
warm, inspirerend en goed bezocht. Eenieder
bleef nog lang napraten in de mooie entreehal
met heerlijke koffie, aangeboden vanuit de
nieuwe keuken.
Het is spijtig dat we vergeten waren mooie foto’s
te maken van deze hernieuwde start.
We feliciteren de Protestantse Gemeente
Veldhoven met het welslagen van dit ambitieuze
verbouwingsplan! En we kijken uit naar de vele
mooie Oase- en gezamenlijke vieringen en
activiteiten, die we in dit vernieuwde gebouw
samen mogen meemaken.
Op zondag 1 oktober zijn er activiteiten ter
feestelijke (her)opening van de verbouwde
Immanuelkerk. Voor meer informatie verwijzen
we u naar de website van de Immanuelkerk:
http://www.immanuelkerkveldhoven.nl/

Werkgroep Vieringen aan de slag met nieuw
seizoen.
seizoen
De werkgroep Vieringen is weer aan een nieuw
seizoen begonnen. De opzet, thema en invulling
van de Oasevieringen zijn er altijd op gericht om
de boodschap uit de Bijbel toegankelijk en
begrijpelijk te maken.
Meestal volgen wij met de lezingen het
lezingenrooster zoals dat in de katholieke kerk
wereldwijd gebeurt. Aanvullend gebruiken wij
teksten van bekende theologen en van mensen
die belangrijke en interessante levensverhalen
opschreven. Op deze manier proberen we onze
gedachten en gevoelens aan te spreken
waardoor wij kunnen genieten van de mooie
dingen die ons overkomen, maar zeker ook
inspiratie en mogelijkheden geven om de sores
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van alle dag hanteerbaar te maken. Te vaak blijven
we hangen in ons mopperen, waar we als
Nederlanders zo goed in zijn.
Op 11 november houden we een herdenkingsviering
ter ere van pastor Wim. Wij hebben contact over de
invulling van deze viering met groeperingen waar
pastor Wim met hart en ziel bij betrokken was.
Marriage- en Jongeren Encounter en de familie zijn
uitgenodigd. De voorbereidingen zijn in volle gang.
In deze viering zal ook aandacht worden gegeven
aan de overledenen. Voorafgaand aan deze viering is
er gelegenheid om samen te komen. Het
programma wordt bijtijds bekend gemaakt.
De viering op 16 december staat in het kader van
advent en op weg naar Kerstmis.
De Kerstontmoeting op 1e Kerstdag vorig jaar in
Blokhut d’n Bosbender is zo goed bevallen dat we
het dit jaar weer zouden willen, maar helaas is de
blokhut bezet. We gaan kijken hoe en waar Oase nu
een mooie Kerstontmoeting kan realiseren.
Ongetwijfeld zijn er mensen die best wel inbreng
zouden willen hebben in vorm en uitvoering van onze
vieringen. De werkgroep Vieringen doet het prima,
maar het zijn wel overwegend grijze koppen
(redactie: het zijn niet mijn woorden). Wat zou het fijn
zijn als wat jonger bloed door de aderen gaat
stromen. Welkom! Laat je horen en spreek de leden
aan!
Bezielingsavonden “Levenskunst”
Het is een hele kunst, dat leven van ons. Goed
omgaan met vreugde en verdriet, met jezelf, je
medemens en met God. Wat is goed in dit verband?
En als je dat al weet, hoe krijg je dat dan gedaan? Wij
denken dat we elkaar daar wat te leren hebben, door
onze eigen ervaringen te delen.
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Daar willen we dit seizoen op twee manieren
mee aan de slag:
Muziek-avonden, waarbij we samen luisteren
naar mooie muziek en met elkaar praten over
wat we beleven met deze muziek.
Gespreksavonden, waarbij we praten over
drie tegenstellingen waar we in ons leven
mee te maken hebben. Hoe ga je daar mee
om?
De eerste muziekavond wordt op woensdag 4
oktober gehouden. Mieke en Els zullen ons dan
meenemen door Die Schöpfung van Joseph
Haydn. Niet om uit te leggen hoe het muzikaal in
elkaar zit, maar om te laten horen waarom ze dit
zo’n bijzonder muziekstuk vinden, zodat je daarna
met andere ogen en oren naar de schepping kijkt
en luistert.
De avond begint om 19.30 met een kopje koffie of
thee, en daarna gaan we van start.
Installatie pastoor Frank As
Een afvaardiging van het bestuur was aanwezig
bij de installatieviering op 10 september van de
nieuwe pastoor van Christus Koning, Frank As. In
deze viering werd ook de aanstelling van
kapelaan pater Jozef gevierd. Pater Jozef is een
priester van Indiase afkomst en opvolger van
pater Malaka.
Frank As is op het eerste gezicht een vrolijke,
goedlachse man, die onder de indruk was van de
volle kerk met zijn parochianen. Hij verheugt zich
op de samenwerking met de vrijwilligers, en geeft
de indruk vooral pastoraal actief te willen zijn en
de bestuurlijke kant (en zeker de onroerend goed
zaken) graag aan de bestuursleden over te laten.
Daar is hij overigens nog naar op zoek, net als
naar wat huishoudelijke apparatuur voor in zijn
nieuwe woning, de oude woning van pastor Wim.
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De viering zelf was een sterk contrast met de
Oaseviering de avond ervoor. Natuurlijk zijn er de
voorgeschreven elementen van een installatieviering en de voorgeschreven standaard elementen.
Maar de keuze om een deel van deze teksten in het
Latijn te doen en daarbij de gekozen liederen, wezen
toch vooral terug naar het Rijke Roomsche Leven,
terwijl zowel de hulpbisschop in zijn preek en de
nieuwe pastoor in zijn slottoespraak vooral vooruit
willen met de parochie…
Wij hopen van harte dat Frank As een goede pastoor
mag zijn voor zijn parochie en bidden om Gods zegen
over hem. Helaas waren wij niet in de gelegenheid
om hem dat persoonlijk te melden, maar we hebben
dit per kaart aan hem overgebracht.
Start seizoen Rock Solid & Friends
De Rock Solid & Friends jeugd is dit seizoen ook weer
van start gegaan met een gezellige bordspelavond.
Het Kapelleke is de vernieuwde Immanuelkerk is ook
opgeknapt en prachtig geworden.

De Rock Solid zijn met hun gangbare avond
geschoven naar de 3e zaterdag van de maand.
Daardoor kan Oase naar de tweede zaterdag van de
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maand, en daarmee werd het maandschema met
Taizé en Leerhuis passender. We danken Rock
Solid & Friends en de vrijwilligers voor deze
flexibiliteit en het meedenken!
Kijk ook eens naar Rock Solid op Facebook!
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Bij voldoende interesse bekijken we op welk dagdeel
het voor de deelnemers het beste uit komt om aan
het project mee te doen en of we er een mooie
afsluitende viering bij kunnen maken waarin de
kinderen centraal staan en mee mogen delen met
ons Brood voor Onderweg.

Een bloemetje met een boodschap
Oase kan niet zonder de vele vrijwilligers om alle
activiteiten tot stand te brengen, zowel in de
voorbereiding, als de uitvoering, als de periferie:
techniek en niet te vergeten: het kopje koffie.

Weet u nog jongeren (vanaf groep 8 leeftijd) die
mee willen doen met Rock Solid? Laat het ons
weten en zegt het voort. Rock Solid start de
derde zaterdag van de maand, exact om 19:33u!
Kinderkerk Les Project
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en ook
in de kerk en bij Oase beginnen we aan een nieuw
seizoen. Ook ‘ons’ kerkgebouw is fris vernieuwd.
Mocht u (klein-)kinderen hebben in de leeftijd van
7-10 jaar, die geen communieproject willen
volgen maar interesse hebben om bij Oase het
Kinderkerk Les Project mee te doen van
ongeveer 5 bijeenkomsten, waar zij door lezen,
zingen en knutselen, kennis maken met
bijbelverhalen, kunt u contact opnemen met
Hetty van den Hurk via het email adres van Oase
Info@OaseVeldhoven.nl. Ook voor meer
informatie en een kijkje in het project.

Eén van de vrijwilligers, die zich graag het
bloemenmeisje laat noemen, is Nelly van Wegen. Ze
maakt al sinds het ontstaan van Oase de
bloemstukken voor de vieringen, als ook voor het
bloemetje van de maand. En daarnaast verzorgt ze
ook vaak, met haar koffie-collega’s, het kopje koffie
en thee bij de vieringen.

Het bloemstuk van de viering van 9 september
mocht ik meenemen naar huis. Toen pas zag ik hoe
Nelly de vredesweek in de bloemen had
“meegenomen”. Met recente krantenberichten
rondom het thema “vrede” en “respect” was een
bloemenvaas gemaakt. “Handen thuis, ook als je het
vurig met iemand oneens bent”; “Stop discriminatie
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mensen met Down”; “Veel Nederlanders geven
liever geen eerste hulp aan onbekenden”.

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.

Omdat u het waarschijnlijk van
een afstandje in de kerk ontgaan
is, hierbij enkele foto’s van dit
“bloemetje met een boodschap”.
Dank je wel, Nelly!

Oproep : lichtje van de maand
U bent van ons gewend dat we in elke Oaseviering het “lichtje van de maand” laten branden
en daarna geven aan iemand, die onze warmte
en licht kan gebruiken. Bijvoorbeeld iemand die
ziek is of herstellend, of een verlies heeft moeten
dragen. Of gewoon, om iemand een hart onder
de riem te steken. Mocht u iemand willen
voordragen of voorstellen voor het ‘lichtje van de
maand’, laat het ons dan weten.

