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December 2017

Agenda

Beste mensen,
Hierbij het mededelingenblad van December.
Alweer (bijna) een jaar voorbij, en er is weer
zoveel gebeurd.
Bij onszelf, gezin, familie, de wereld, maar ook bij
Oase.
Mooie dingen, maar ook verdrietige. Allemaal
zaken waar we zo tegen het einde van het jaar op
terugkijken.
Daarna weer hopen op een mooi nieuw jaar met
hopelijk goede gezondheid en vrede dichtbij en
veraf.
Oase wenst u hele mooie en vredige Kerstdagen
en een bijzonder goed en voorspoedig 2018.
Laten we er ook samen weer iets moois van
maken.
Kerstmis met Geloofsgemeenschap Oase
Oase viert Kerstmis op een eigentijdse manier en
dat doen we door een kerstwandeltocht en een
viering in de blokhut.
Op kerstavond de 24e om 18.30 uur vertrekken
we bij kinderboerderij de Hazewinkel bij het
parkeerterrein. Herders gaan mee en ook de drie
koningen want die volgen al maanden een
bijzondere ster. Er is ook een engel onderweg die
een aankondiging doet.

• Woensdag 20 december: oecumenische
adventsviering
• Zondag 24 december : Kerstviering, locatie:
blokhut de Bosbender, 18.30 uur. Verdere info in dit
blad.
• Maandag 1 januari: Nieuwjaarsviering Immanuelkerk, 11.00 uur, Nieuwjaarswensen vanaf 10.30 uur
• Zaterdag 13 januari: Oaseviering 19.00 uur.
• Woensdag 31 januari: gespreksavond. De vreemde
ander, door Jeroen Kok en Jeanneke de Bot
Zie ook de actuele agenda op onze website.

Zo lopen we langs de schapen van de kinderboerderij
naar het Millenniumbos in het park aan de overzijde
van de Heerbaan en van daaruit naar blokhut de
Bosbender. Kinderen mogen, als ze dat leuk vinden,
verkleed als herder of engel met lampion of lichtje
meelopen, samen met ouders en andere
volwassenen.
Op dezelfde tijd (18:30u) is er voor volwassenen, die
niet met de tocht meelopen een kerstviering in de
blokhut.
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Rond 19.00 uur sluit de kerstwandeltocht aan bij
de viering in de blokhut en gaan we samen het
kerstverhaal beleven met een mooie presentatie
in beeld en met bekende kerstliederen.
Tocht en viering beginnen dus om 18.30 uur. Een
echte Kerstbeleving. Zie verder
op www.oaseveldhoven.nl.
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.
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Op dinsdag 12-12 was er in het Kapelleke een
infoavond over de nieuw te starten Kliederkerk.
Mensen uit de beide geloofsgemeenschappen van
verschillende leeftijden kwamen ontdekken en
meedenken of we samen een eerste Kliederkerk
kunnen ontwikkelen.
Wil je aanhaken? Dat kan! Meld je aan via
kliederkerkveldhoven@gmail.com
Overlijden Truus Jenniskens
Op 21 november is de zus van Wim Jenniskens, Truus,
overleden. Hierbij de voorkant van het prentje, welk
bij haar overlijden is uitgereikt.

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.
Kliederkerk

Bezielingsavond 22 nov. jl.
Een bezielingsavond vol hoop en wanhoop.
Ruim 15 mensen kwamen bij elkaar om te praten over
deze levenskunst: omgaan met hoop en wanhoop.
Het was fijn om bij elkaar te zijn en onze ervaringen te
delen en onder woorden te brengen. Wat hebben we
elkaar toch veel te vertellen! Heel mooi was ook het
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symbool dat Mieke had: een woestijnroos (ook
bekend als de roos van Jericho). Het lijkt een
doods en verdroogde pluis, maar als je hem in
een bak warm water legt vouwt hij zich open en
toont zijn mooie kleuren. Mieke en Huub, bedankt
voor het leiden van deze mooie avond!
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geeft en je richt op wat werkelijk belangrijk is en je
geestelijk rijker maakt.” “Zet je oren open en luister
naar wat er wordt verkondigd en neem het goed in je
op. Hoor, een stem roept. Aan jou de keuze of jij je
aangesproken voelt of niet.”
Koffiedrinken donderdagochtend

Volgende bezielingsavond
31 januari:
januari bezielingsavond: de vreemde ander,
bedreiging of kans.
In de Bijbel staan prachtige verhalen over
vreemdelingen. En in het verhaal van de
Samaritaanse vrouw zien we hoe Jezus een
vreemde open en met interesse tegemoet treedt.
Tegelijkertijd staan de kranten bol van de enge
verhalen over vreemdelingen van dichtbij en
veraf. Hoe gaan we daar mee om? Zijn vreemden
voor jou een bedreiging? Of zijn ze een kans om
meer te leren over de wereld en jezelf?
Daarover willen we tijdens de derde
bezielingsavond met elkaar in gesprek gaan.
Deze avond is op woensdag 31 januari
van 19.30 - 22.00 uur.
Terugblik viering 99-1212-2017
Op 9 december hadden we onze gewone Oaseviering in de Adventstijd. Dameskoor Amice zong
voor het laatst tijdens een kerkdienst. Zoals
iemand het verwoorde: de sfeer van de
jongerenkoren weer helemaal terug. Fijn om deze
mooie liederen te horen. Frank en Mieke gingen
voor in een goede viering waarin de oude
woorden van Jesaja weer opnieuw gingen
glanzen en betekenis kregen voor ons leven nu.
De oproep van Jesaja om de bergen te slechten
en de dalen te vullen mag je verstaan als een
oproep om “al die ballast die je in je dagelijks
leven meesjouwt, al die sores, frustraties en
onrust die je steeds bezighouden de juiste plaats

Sinds begin november wordt er door Oase en de
Immanuelkerk Oecumenische koffie geschonken.
Smaakt prima. Iedereen is welkom,
welkom van welke kerk
of geloofsrichting dan ook.
Op deze manier hopen we toch de contacten met
bekenden te kunnen onderhouden en nieuwe te
leggen. Iedereen kan binnenlopen tussen 10.00
en 12.00 uur.
Bijgaand een impressie van afgelopen week.
Bijeenkomst Kleine Geloofsgemeenschappen op 18
november.
We waren welkom bij de Ekklesia Tilburg, die ook
inwonen in een protestantse kerk en veel met deze
gemeente samenwerken. Het was weer fijn om te
ervaren dat we niet de enigen zijn die een koers
buiten de officiële katholieke kerk varen. Ruim
honderd aanwezigen, grotendeels uit Brabant, maar
ook van iets verder weg.
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Bisschop De Korte was er en gaf een inleiding. Hij
schetste de uitdagingen waar “de kerken” voor
staan: het religieus verlangen van mensen (dat er
uitgebreid is) te verbinden met Jezus. Hij vindt dat
de snelle ontkerkelijking van eind jaren zestig tot
nu laat zien dat er daarvoor ook al iets ontbrak,
en dat het dus niet de schuld is van alle
veranderingen in de kerk n.a.v. het tweede
Vaticaans Concilie. Hij begrijpt het ontstaan van
de zelfstandige geloofsgemeenschappen in het
verlengde van alle ontwikkelingen in de kerk,
maar zet er wel vraagtekens bij vanuit zijn
kerkvisie: legitieme pluriformiteit, illegitieme
breuken (waaronder het vieren van eucharistie
zonder priester). Daarnaast vraagt hij zich af hoe
houdbaar deze gemeenschappen zijn.
Hij ziet drie aandachtsgebieden: het versterken
van ons godsgeloof, het koesteren van de
volksvroomheid en het worden van missionaire
geloofsgemeenschappen. Het wordt een
netwerkenkerk van relatief kleine parochies en
gemeenten. Het is belangrijk om te vertrouwen
op Christus: “Ik ben bij U tot aan het einde van de
tijd.” Vandaar uit mogen we ons ontspannen
inspannen voor de kerk.
In de vragensessie ging het al snel over de positie
van de vrouw en dergelijke kerkpolitieke zaken.
De bisschop is vooral een gehoorzame dienaar
van de kerk, die hier geen eigen koers wil varen.
Na de pauze waren er nog twee inleiders: Janneke
Stegeman, voormalig theologe des Vaderlands,
uit de stal van De nieuwe liefde en Rene
Grotenhuijs, voormalig voorzitter van Cordaid.
Janneke besprak dat de kerken voornamelijk
bestaan uit blanke, hoogopgeleide en
welvarende mensen, en dat het niet voldoende is
als we zeggen dat andere mensen ook welkom

4/5

zijn, maar dat we meer op zoek moeten naar al die
andere mensen.
René Grotenhuijs vindt dat we af moeten van de
‘verslaving aan eucharistie’ (vieren) en meer duidelijk
moeten maken waarom het geloof een rol heeft in
de samenleving.
Door al deze inleiders was er maar weinig ruimte
voor ontmoeting met de andere gemeenschappen.
Gelukkig nog wel even gepraat met de mensen van
De Kapel uit Eindhoven. Daar gaan we nog een keer
contact mee hebben om te kijken wat we samen
kunnen doen.
Zeer positief was ook het samen zingen. Onder
aanvoering van een enthousiaste dirigent prachtige
liederen gezongen. Ook daar moeten we nog wat
mee.
Volgend jaar is de ontmoetingsdag bij de Boskapel in
Nijmegen.
Graag nemen we ook een verzoek van de
Immanuelkerk
Immanuelkerk hierbij op.
Beste autoparkeerders van onze kerk!
Een vriendelijk én dringend verzoek van de
buurtbewoners van onze kerk om de auto ook op
drukke zondagen en avonden op de goede plek te
parkeren en niet te dicht bij straathoeken of te dicht
op parkeerhaventjes. Dit levert namelijk
onoverzichtelijke/ gevaarlijke situaties op en veel
moeite bij het uitrijden voor deze bewoners!
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
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.
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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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