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Beste mensen, 
Hierbij het mededelingenblad van Maart. 
Nog even en het is Pasen. 
We vieren dat in de blokhut in Zeelst, natuurlijk 
met een stiltemoment en een ontbijt. U leest er 
meer over verderop in dit blad. 
De vorst is (bijna) weer uit de grond, het groen 
kan alweer bijna komen, de dagen lengen. 
Alles wordt weer nieuw, een mooie gedachte zo 
richting Pasen. 
Wij wensen u en de uwen nu alvast hele mooie en 
goede Paasdagen en geniet van elkaar en het 
(hopelijk mooie) weer.  
 
Sommige artikelen staan “in de herhaling”. 
Die willen we heel graag, nu we Pasen naderen, 
nogmaals onder de aandacht brengen. 
 
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. 
 

Paaswaaktocht 

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. 
Meer info vind u op onze website en op de bijlage bij 
dit blad. 

Agenda 
• Woensdag  21 maart 19.00 uur oecumenische 

vastentijdviering 

• Woensdag 21 maart bezielingsavond, Jeroen Kok, 

geraakt worden door de Mattheus Passion, 19.30 

uur. 

• Woensdag 28 maart 19.00 uuroecumenische 

vastentijdviering 

• Zaterdag  31 maart Paaswaaktocht, zie verder in dit 

blad 

• Zondag 1 april Paasviering in blokhut ’t Jikt te Zeelst 

• Zaterdag  14 april Oaseviering, 19.00 uur. 

 

Zie ook de actuele agenda op onze website. 
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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.. 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. 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. 
Voor het paasontbijt graag aanmelden bij Victor 
Gijsbers of Frank Bockholts 
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 
 
Lichtje van de Maand. 

Zoals bij de diverse kerken een bloemetje van de 
week gebruikelijk was heeft ook Oase iedere viering 
een “lichtje van de Maand.” 
Dit is bedoeld voor ieder die het even nodig heeft om 
opgebeurd te worden, bij ziekte, sterfgevallen, maar 
ook “gewoon” als iemand in een dip zit en onze 
aandacht kan gebruiken. 
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Die aandacht kan heel belangrijk zijn en kan voor 
ieder wel eens nodig zijn. 
Weet u iemand waarvan u denkt dat hij/zij die 
morele ondersteuning goed kan gebruiken, laat 
het ons dan weten. 
In de voorbeden en verzorgen van het “lichtje” 
zullen we zo discreet mogelijk daar mee omgaan. 
 

Oase start met onderling pastoraat 
Samen een geloofsgemeenschap vormen 
betekent ook dat je omziet naar elkaar. 
Geloofsgemeenschap Oase is daarom blij te 
kunnen melden dat er een werkgroep onderling 
pastoraat van start gaat. Oase-lid Harry de Bot 
heeft zich ervoor aangemeld en hoopt er in elk 
geval één tochtgenoot bij te krijgen. Dat lijkt in de 
opstartfase voldoende. 
 
Onderling pastoraat (en diaconie) betekent dat 
we mensen uit onze eigen kring niet uit het oog 
willen verliezen als ze het – om wat voor reden 
ook – moeilijk hebben. Ernstige ziekte, 
eenzaamheid en rouw kunnen redenen zijn om 
iemand te bezoeken en een hart onder de riem te 
steken.  
Er kan ook behoefte zijn aan een gesprek rondom 
geloof, het missen van een vertrouwde 
parochiegemeenschap, de zin van het leven, of 
twijfels over ‘de juiste weg’ die ieder van ons wel 
eens overvalt. In elk gesprek staat luisteren 
voorop. Pasklare antwoorden zijn er niet. Samen 
op zoek gaan naar die antwoorden komt dichter 
in de buurt. 
 
Heeft u – om wat voor reden ook – behoefte aan 
een gesprek bij u thuis of kent u iemand die voor 
enige tijd aan huis gekluisterd is? Laat het ons 
weten. Of mail rechtstreeks naar Harry: 

hadebot@planet.nl, tel. 06 5326 1270. Mocht u liever 
een gesprek hebben met een priester, dominee of 
pastoraal werker, dan kunnen wij daarin bemiddelen. 
 
Gesprek met Augustijnen 

Oase in gesprek met de Augustijnen Eindhoven 
Afgelopen week hebben Frank Bockholts en Jeroen 
Kok van Oase gesproken met Carla Piscaer en Harrie 
Meelen van de Augustijnen. Deze 
geloofsgemeenschap is voortgekomen uit de groep 
mensen die naar de vieringen van de paters 
Augustijnen in de Paterskerk gingen. Toen het 
klooster en de kerk werden verkocht aan de DELA 
heeft de groep onderdak gevonden in Glorieux. In de 
kapel daar houden ze wekelijks op zondagochtend 
een viering. Voorgangers zijn een aantal paters 
Augustijnen en een aantal diakens en pastoraal 
werkers, waaronder René Hornix. 
Het gesprek was vooral een wederzijdse 
kennismaking en leidt nog niet tot concrete 
samenwerkings-plannen. 
Wie meer informatie zoekt over deze 
geloofsgemeenschap en hun vieringen en overige 
activiteiten, verwijzen we naar hun website: 
https://www.augustinus-eindhoven.nl 
 

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? 
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Reacties heel graag naar Victor 
v.gijsbers@gmail.com 
Alvast bedankt. 
 

Koffiedrinken donderdagochtend 

De Oecumenische koffie op donderdagochtend 
wordt gelukkig door de bezoekers op prijs 
gesteld.  
Wat u wellicht nog niet wist is dat er dan ook 
gelegenheid is om een kaarsje op te steken bij het 
(van Wim Jenniskens afkomstig) Mariabeeldje. 
U vindt het in de stiltehoek helemaal links in de 
kerkzaal.  
U bent iedere donderdag tussen 10.00 en 12.00 
uur welkom voor de koffie, kaarsje, praatje…. 

 

 

 

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. 
 
 
 
 
 

 


