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Beste mensen, 
Hierbij het mededelingenblad van Februari. 
Bij het schrijven van dit nummer is het volop 
carnaval. Ik hoop dat iedereen weer van een 
paar “gekke en dolle “ dagen genoten heeft. 
Of wellicht genoten heeft van een paar dagen 
de carnaval ontvluchten.  
Nu, na aswoensdag, gaan we weer op weg naar 
Pasen. Hoe we dat als Oase willen gaan vieren, 
daarover leest u in dit blad. 
Ook komt u enkele oproepen “in de herhaling” 
tegen.  
Heel veel nieuws is er (nog) niet te melden, het 
lijkt een rustige tijd, maar achter de schermen 
gebeurt van alles. Daarover hopelijk meer in het 
volgende blad. 
 
Wij wensen u een hele goede vastentijd. 
 
 
 
 
Jaarverslag 2017 

Het jaarverslag is weer gereed. De 
penningmeester heeft de financiële paragraaf 
met de raad van toezicht doorgenomen, die 
haar goedkeuring ook heeft gegeven. 
U vindt het verslag op onze website: onder het 
www.oaseveldhoven.nl  tabblad ”over” en dan 
naar jaarverslag.  
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben  
dan mag u die altijd stellen aan Armand,  
a_klaassen@hotmail.com  
 
 

 
Volgende bezielingsavonden 

21 Februari. 

Bezielingsbijeenkomsten van Oase raken het leven 
van alledag. Aan de hand van voorbeelden, muziek 
en teksten brengen de begeleiders onderwerpen 
onder de aandacht waar wij soms, of vaak, 
rechtstreeks of langs een omweg mee te maken 
hebben. Dan blijkt dat die onderwerpen in de bijbel 
beschreven worden, want alles wat een mens mee 
kan maken wordt in de bijbel wel beschreven. 
Daarin is niets menselijks vreemd. Er staan 
prachtige verhalen in over vreemdelingen. In deze 
tijd van bezinning op weg naar Pasen is het thema: 
‘de vreemde ander; bedreiging of kans?’ Zo lezen 
we in het verhaal van de Samaritaanse vrouw hoe 
Jezus een vreemde open en met interesse tegemoet 
treedt. Tegelijkertijd staan de kranten bol van de 

Agenda 
• Woensdag  21 februari, 19.00 uur Oecumenische 

vastentijdviering 

• Woensdag  21 februari, na de Oecumenische 

vastentijdviering,  gespreksavond. “De vreemde 

ander”, door Jeroen Kok en Jeanneke de Bot 

• Woensdag  28 februari, 19.00 uur, Oecumenische 

vastentijdviering 

• Woensdag  7 maart, 19.00 uur, Oecumenische 

vastentijdviering 

• Zaterdag 10 maart Oaseviering, 19.00 uur 

• Woensdag 21 maart bezielingsavond, Jeroen Kok, 

geraakt worden door de Mattheus Passion, 19.30 

uur. 

 

Zie ook de actuele agenda op onze website. 
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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 op 
woensdag 21 februari van 19.30 – 22.00 uur in 
de Immanuel-kerk. Voorafgaand om 19.00 uur 
kunt u deelnemen aan het oecumenisch 
avondgebed 

www.oaseveldhoven.nl 

 

21 Maart 

Bezielingsavond Geraakt worden door de 
Mattheus Passion 
Op woensdag 21 maart, in de aanloop naar 
Pasen, vertelt Jeroen wat hem raakt in de 
Mattheus Passion (die hij een week later voor de 
derde keer mee gaat zingen). Ook de 
aanwezigen mogen hun geraaktheid met elkaar 
delen. En uiteraard gaan we uitgebreid luisteren 
naar een aantal delen. 
De avond begint om ongeveer 19.30 uur, in 
aansluiting op het avond-gebed. 
 

Paaswaketocht 

Ook dit jaar is er weer een Paaswaaktocht. 
Paaswaaktocht  is een wandeling met onderweg 
puzzels en vertellingen rond het paasverhaal. 
We delen brood voor Onderweg, wassen 
elkaars voeten, en delen onze zorgen aan het 
kruis.  

 
De tocht is geschikt voor gezinnen, maar iedereen 
mag meewandelen om het paasverhaal op een 
andere manier te beleven. De tocht eindigt bij het 
paasvuur op het Jozefplein.  Zaterdag 31 maart 
starten we bij de Immanuelkerk. 

 
Zodra alle details bekend zijn kunt u deze 
terugvinden op onze website en in het 
mededelingenblad van maart zullen we er ook 
zeker aandacht aan besteden. 



Stichting Geloofsgemeenschap Oase 

Mededelingenblad nummer 020  februari 2018  3 / 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Pasen 
Op Paasmorgen, 1 april, komen we dit jaar 
samen in blokhut ‘T Jikt in Zeelst aan de 
Blaarthemseweg, bij velen bekend van de 
levende kerststal. Blokhut de Bosbender is niet 
beschikbaar. We vieren de Opstanding en de 
gebeurtenis dat vrouwen als eerst bij het lege 
graf kwamen. In voorgaande jaren kwamen we 
bij het krieken van de dag bijeen voor de lauden. 
Dit jaar vormen we dit moment van stilte, van 
donker en licht samen met paasontbijt en 
paasviering. Om 9.00 uur is er gelegenheid om 
samen in gebed, met een lied, een brandende 
kaars en stilte ons te bezinnen op het 
Paasgebeuren. Voor ieder die dat wil, ook voor 
gezinnen met kinderen is er dan een 
paasontbijt. Wel aanmelden! Vervolgens vieren 
we Pasen in een prachtige viering met licht, vuur 
en water. De viering is niet alleen voor de 
bekende Oaseganger, maar zeker ook bedoeld 
voor diegenen die zich met het Paaswonder 
verbonden weten. 
Zie verder ook onze website  
www.oaseveldhoven.nl 
 

 

 

 

Kliederkerk 

 
 
.  
 
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. 
Kliederkerk 18 maart! Mee doen is leuk, gewoon 
eens komen kijken mag ook. 
Bent u benieuwd? Wees Welkom, er is altijd wel iets 
te doen, maar u mag natuurlijk ook gewoon uit 
nieuwsgierigheid komen. 
Voor mama, papa, opa en oma, jong en oud! 
Op 21 januari is de eerste Kliederkerk geweest, 
foto’s daarvan vindt u op onze website. 
www.oaseveldhoven.nl of 
kliederkerkveldhoven@gmail.com 
 

Koffiedrinken donderdagochtend 

Het koffiedrinken/contacten leggen/praatje maken 
op de donderdagochtenden wordt steeds bekender 
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bij zowel gemeenteleden van de Immanuelkerk 
als bij de “oude parochiegangers Christus 
Hovenier”. 
Het is vaak een gevarieerd gezelschap, zoals we 
ook gewend waren in onze voormalige 
parochiecentra. 
U bent iedere donderdag vanaf 10.00 uur 
welkom om eens oecumenische koffie te 
drinken…….. 
  
Veranderde mailadressen bij overstap naar 

KPN 

Voor veel mensen die momenteel overstappen 
van Brabantnet naar bijv. KPN of Ziggo, 
betekent dit wellicht ook het aanmaken van een 
nieuw E-mail adres. 
Mocht u overstappen naar een ander, laat ons 
dan svp uw nieuwe E-mail adres weten, dan 
passen wij het bij ons aan en kunnen we u ook 
in de toekomst van onze activiteiten per mail op 
de hoogte houden.  
 
Koffiegroep Oase 

Ná de Oasevieringen op de zaterdagavonden, is 
er altijd voor iedereen koffie en/of thee. 
Door 5 mensen wordt dit sinds 2 jaar verzorgd. 
Dat betekent dat men soms enkele keren achter 
elkaar aan de beurt is.  
We zouden het heel fijn vinden als nog enkele  
personen mee zouden willen doen met onze 
koffiegroep. Hoe groter de groep, hoe minder je 
aan de beurt bent en hoe meer je ook met je 
oude vertrouwde contacten een praatje kunt 
maken. 
Wie zouden ons willen komen helpen? 
Reacties heel graag naar Victor 
v.gijsbers@gmail.com 
Alvast bedankt. 
  

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 
 

 

 


