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Beste mensen,
Hierbij het mededelingenblad van November.
Nog een kleine twee weken en de advent begint
weer.
Een tijd om ons op te maken voor Kerst.
Hierover leest u o.a. in dit mededelingenblad.
U vindt iets over de “op weg naar Kerst” viering en
over de Kerstviering in de Bosbender.
Ook kijken we even terug naar de herdenkingsviering
van Pastor Wim Jenniskens.
Enkele berichten stonden ook al in het vorige blad,
maar we willen dit graag nogmaals plaatsen om het
zéker niet aan de aandacht te laten ontsnappen.
Veel leesplezier en graag tot ziens.
Victor Gijsbers namens Oase.
Bezielingsavond Hoop en Wanhoop
In de voorbereiding voor dit seizoen
bezielingsavonden kwam het woord “Levenskunst”
voorbij: hoe ga je om met het leven? Laat je je
meedrijven met de stroom, of zwem je er tegen in?
Vanuit die gedachte organiseren we drie avonden
waarin we met elkaar hierover in gesprek willen
gaan.
In de eerste van deze avonden gaan we het hebben
over Hoop en Wanhoop. In het Christendom is
“hoop” een belangrijk thema, zoals bijvoorbeeld
verwoord in de encycliek “Getuigen van de hoop die
in ons leeft.”. Maar naast hoop is er ook altijd
wanhoop. Er kan zoveel over je heen komen, dat
hoop een leeg begrip wordt. En toch...

Als je hierover mee wilt praten, kom dan naar de
bezielingsavond op woensdag 22 november om

Agenda
• Woensdag 22 nov. bezielingsavond 19.30 uur
• Woensdag 29 november: oecumenische
adventsviering
• Woensdag 6 december: oecumenische
adventsviering
• Zaterdag 9 december: Oaseviering ‘Op weg naar
Kerstmis’ met KWD
• Woensdag 13 december: oecumenische
adventsviering
• Woensdag 20 december: oecumenische
adventsviering
• Zondag 24 december : Kerstviering, locatie: blokhut
de Bosbender, 19.00 uur. Verdere info in dit blad.
Zie ook de actuele agenda op onze website.

19.30 uur in zaal 1 van de Immanuelkerk, onder leiding
van Mieke en Huub.

Herdenkingsviering Pastor Wim Jenniskens
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om zich vol in te zetten, maar had ook zijn keerzijde.
Zangroep Mariposa zong onder andere het lied van
Claudia de Breij ‘Mag ik dan bij jou’ dat ook op zijn
verjaardag na de zondagse viering werd gezongen. Hij
was daar toen zeer ontroerd door. Zijn grote
betrokkenheid bij Encounter werd verwoord door een
jongere en volwassene. Door op een zevenarmige
kandelaar door zeven verschillende mensen kaarsen aan
te steken werd symbolisch zijn betrokkenheid
weergegeven bij de vele aspecten van kerk en
samenleving.
Vanaf 17.00 uur was er gelegenheid om elkaar te
ontmoeten. Door de grote opkomst was er een goede
sfeer en werden vele contacten vernieuwd. Een warme
kop soep en lekkere broodjes hebben daar ook vast aan
meegeholpen. Veel dank dan ook aan de mensen die dit
allemaal mogelijk gemaakt hebben.

Velen kregen het gevoel dat pastor Wim weer in ons
midden was in de herdenkingsviering op 11
november. Zo’n 175 mensen herdachten de priester
die voor zoveel mensen een luisterend oor en een
geestelijk steun was gedurende vele jaren. Zijn
tweelingbroer Piet gaf ons een kijkje in de
persoonlijke beleving van Wim, over zijn

twijfels en drang om er altijd voor iedereen te zijn.
Dat verantwoordelijkheidsgevoel gaf hem energie

Al met al een waardevol gebeuren. Dankbaar dat we
hem gekend hebben. Dankbaar dat hij Oase niet alleen
een warm hart heeft toegedragen, maar ons gesteund
heeft in onze doelstelling: een rustpunt van waaruit we
weer op weg kunnen. Hij zal ons blijven inspireren om op
de gekozen weg door te gaan. Op een banner in de hal
was hij levensgroot aanwezig.
Op de website is een fotoreportage geplaatst die een
duidelijk beeld geeft van de sfeer van deze herdenking.
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Kerstviering Oase
Op Kerstavond vieren we de geboorte van Jezus. Om
in echte kerstsfeer te komen en te ervaren hoe dit
2000 jaar geleden was, komen we samen bij blokhut
de Bosbender. Een unieke locatie. We gaan daar in
optocht naar toe, vergezeld van licht, herders en
engelen. We nodigen oud en jong en iedereen uit die
op deze wijze het verhaal van Kerstmis een plaats wil
geven. De viering zelf zal om 19.00 uur zijn. Meer
informatie verschijnt binnenkort op de
website www.oaseveldhoven.nl en in het
Veldhovens Weekblad.
Contribuantenvergadering.
Op Dinsdag 14 november was er weer een
contribuantenvergadering.
We hebben o.a. een financieel overzicht gegeven, we
hebben gekeken naar de vieringen en aan de
aanwezigen gevraagd hoe die vieringen ervaren
worden.
Ook hebben we uitleg gegeven over alle plannen die
we samen met de Kerkenraad van de Immanuelkerk
hebben gemaakt en welke al geimplementeerd zijn.
Over nieuwe initiatieven zoals Kliederkerk en de
contactmomenten leest u in dit blad nog meer.
Indien u het verslag zou willen ontvangen laat het
dan even weten aan de secretaris,
v.gijsbers@gmail.com
De gebedsgroep vraagt.
De groep die de vieringen verzorgt zou graag in
contact komen met mensen die wensen of ideeën
hebben voor invulling of aanvulling, liederen,
teksten, etc. Bij de samenstelling van de vieringen
wordt de hele groep betrokken. Ongetwijfeld zijn er
mensen onder ons die best wel een steentje zouden
willen bijdragen, maar die het niet, of nog niet zien
zitten om mee voor te gaan. Dat hoeft ook niet, mag
wel. Toch zouden we graag met deze mensen in
contact komen, zeker ook om wat verjonging in de
groep te brengen. Spreek vrijblijvend eens iemand
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van de voorgangers aan voor meer informatie of
voorstellen.
Koffiegroep
Sinds we in de Immanuelkerk onze Oasevieringen
hebben, is een groepje mensen actief in de
koffievoorziening. Lekker een bakkie koffie/thee na de
viering, even bijpraten.
Het zou heel fijn zijn als er nog enkelen mee zouden
willen doen zodat ieder om de 3 vieringen pas weer aan
de beurt is.
Ook bij bijzondere gelegenheden is een grotere groep
prettig, dan heeft iedereen ook even de tijd om zelf een
praatje te maken, bakkie te doen.
Man of vrouw maakt niet uit, koffie zetten en schenken
kan iedereen toch?
Adventviering Immanuelkerk
Trouw aan onze traditie
Op dinsdagmiddag 12
december a.s. wordt
de Adventsviering in de
Immanuelkerk
gehouden en wel vanaf
14:30 uur.
Het inschrijfformulier
vind u hierbij als bijlage, of u kunt het vanuit de Samen
meenemen
Namens de Werkgroep Adventsviering 2017,
Carolien Welting, coördinator
Tel. 040 23 00 461
Kliederkerk
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Uiteraard ook op de dinsdagmiddagen tussen 14.00 en
16.00 uur waarop de Immanuelkerk hun “huiskamer”
heeft.
Ook dán wordt er Oecumenisch koffie geschonken.

.
De kernwaarden van Kliederkerk zijn Bijbelverhalen,
Gastvrijheid, Relaties opbouwen, voor alle leeftijden.
Aansluiten bij de plaatselijke context, naar buiten
gericht en creativiteit.
Het programma bestaat uit Samen ontdekken, vieren
en eten.
Wat we zoeken zijn helpende handige handjes (van
ouders ,opa’s oma’s, keukenprinsen- en princessen).
En verder ook verhalenvertellers en doeners.
Wil je (een keer) mee komen doen, kom dan
meedenken op de infoavond op 12 december a.s.
om 20.00 uur.
Zie ook www.oaseveldhoven.nl
De eerste Kliederkerk is op 21 januari.
.
Contactmomenten
Sinds 9 november is er een extra
contact/koffiemoment in de Immanuelkerk.
Zowel de Kerkenraad als Oase hechten erg aan
zoveel mogelijk contact met alle mensen vanuit
welke kerk of geloof dan ook.
Daarom zijn we blij al heel snel een dagdeel te
hebben gevonden waarop het mogelijk was en
natuurlijk blij dat gastvrouwen/heren zich hebben
aangemeld. Geweldig!
U bent allen welkom iedere donderdagochtend
tussen 10.00 en 12.00 uur in de huiskamer.

Nieuwjaar.
Op nieuwjaarsdag hebben we als Oase helaas niet de
gelegenheid om een eigen viering te
houden. De reguliere Oaseviering is pas op zaterdag 13
januari.
Besloten is daarom dat, voor iedereen die wil, wij als
Oase en gast van de Immanuelkerk de nieuwjaarviering
van de Immanuelkerk bijwonen.
Vanaf ca. 10.30 uur kan men elkaar de
nieuwjaarswensen overbrengen, om 11.00 uur is er een
korte viering.

Wij hopen u daar ook de hand te kunnen schudden.
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
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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