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Beste mensen,
Hierbij het mededelingenblad van April
We hebben een mooie Pasen achter de rug, het weer
wordt beter en, voor de senioren onder ons, de
caravan kan weer uit de stalling.
Toch zitten we niet stil bij Oase.
Er zijn voldoende plannen die al dan niet met de
Immanuelkerk in gang gezet gaan worden, u leest er
meer over in dit blad.
Ook vragen we aan u, bezoekers van de Oasevieringen
mee te denken over onze activiteiten.
Oase is ván en vóór ons samen, dus iedere opmerking
en idee is welkom.
Zéker als iets beter of anders kan volgens u.
Wij wensen u allen een zonnige en droog voorjaar.

Agenda
• Zaterdag 14 april Oaseviering, 19.00 uur.
• Woensdag 18 april Bezielingsavond, 19.30 uur
• Zaterdag 12 mei Oaseviering 19.00 uur
Zie ook de actuele agenda op onze website.

Bestuur Oase.
Paaswaaktocht en Paasvuur 2018
Op Stille
Zaterdag 31 maart organiseerde de
Immanuelgemeenschap samen met
Geloofsgemeenschap Oase voor de tweede keer de
Paaswaaktocht in Veldhoven. Deze ging van start bij de
Immanuelkerk en trok door de wijken d’Ekker, en een
klein stukje van Cobbeek-Centrum. Net voor aanvang
van de tocht trokken de donkere wolken boven de wijk
over, waardoor het paasverhaal nog sterker beleefd
kon worden.

Organisators Hetty van den Hurk en Susanne Spoormans
vertellen: “De tijden zijn veranderd, het paasverhaal blijft
hetzelfde. Gezinnen komen niet meer naar de kerk om het
verhaal te horen en daarom zoeken wij naar nieuwe wegen
om voor jongeren dit moeilijke verhaal door te vertellen.”
Tijdens de wandeltocht kwamen de deelnemers, meest
gezinnen met jonge kinderen, maar ook enkele opa’s en
oma’s, de verschillende onderdelen van de Goede Week
tegen. Zo werden elkaars voeten gewassen, zoals ook Jezus
dat deed bij zijn leerlingen tijdens het laatste avondmaal
en werd er brood met elkaar gedeeld. Op een heus houten
kruis, mocht je je zorgen of gebeden delen door ze er op te
timmeren.
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En een engel vertelde het goede nieuws van Pasen en
verwees je door naar het Paasvuur op het voormalige
Jozefplein, dat sfeervol werd bijgewoond door meer
dan 80 mensen.
Ook goed nieuws is, dat als u de tocht zelf wilt beleven,
u volgend jaar weer de kans krijgt op Paaszaterdag
2019.Voor foto’s kunt u kijken
op www.oaseveldhoven.nl
Zalige Paasvieringen
Het waren mooie Paasdagen voor Oase. Op zaterdag is
er door een aantal mensen hard gewerkt om de

blokhut in Zeelst klaar te maken voor de vieringen en het
Paasontbijt, en om de laatste puntjes op de i te zetten voor
de vieringen. Een deel moest daarna snel door naar de
Paaswaaktocht, waarover ergens anders meer.
Ruim twintig mensen waren Paasmorgen vroeg aanwezig
bij de korte gebedsviering waarin Piet Lahaije voorging. Ik
werd geraakt door het gregoriaanse Alleluja tijdens het
aansteken van de Paaskaars en dit fragment uit de tekst
van Kurt Marti: “Ik weet alleen wat jullie me niet vragen:
de opstanding van hen die leven.”
Daarna hadden we een gezellig Paas-ontbijt met
Paasbrood, eieren en sinasappelsap. Het blijft mooi om
met elkaar te eten en ondertussen verhalen te delen.
Om tien uur sloten nog eens twintig mensen aan voor de
uitgebreide Paasviering. Nadat we ons snel aangepast
hadden aan een deels uitvallende elektriciteit, gingen
Jeanneke de Bot, Els Bazelmans en Hetty van den Hurk
voor tijdens deze viering, waarin onder andere de
bijzondere rol van de vrouwen bij de opstanding werd
belicht, en de rol van de elementen water, licht, aarde en
vuur. Het vuur werd ontstoken en van daaruit de Paaskaars
en onze eigen kaarsen. We lazen het verhaal van de
Paasmorgen en zongen (nadat we dat geoefend hadden)
“Het water wellend uit de bron”. Jeanneke had een
prachtig Levend Woord, waarin zij al deze elementen met
elkaar en het Paasverhaal verbond. Bijzondere zin hieruit:
“Aan ons de uitnodiging: Zullen wij ons voegen bij de
vrouwen van Paasmorgen om in eigen naam te spreken
over hoop en opstanding!?”. Aangespoord door die
woorden spraken we ons geloof uit: “Ik geloof in God, die
het licht in de wereld brengt. Ik geloof in Jezus Christus die
in ons leven weer opstaat zodat wij vrije mensen worden.”
De aanwezige kinderen deden enthousiast mee, zongen
het Onze Vader voor en lazen de voorbeden. We slotende
viering af met een uit volle borst gezongen “Samen delen
we de wereld”.
De kinderen gingen daarna eieren zoeken die daar door
een echte Paashaas waren neergelegd. De volwassenen
gingen aan de koffie met Paasbrood. Daarna werd er snel
opgeruimd en kon iedereen Pasen gaan vieren in eigen
kring.
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Alles bij elkaar een inspirerende en levendige
Paasmorgen waarin we God en elkaar hebben
ontmoet.
Bezielingsavond
Vijfde bezielingsavond: arm en rijk
De grote verontwaardiging over een aangekondigde
loonsverhoging van een bankbobo laat weer zien dat
we geraakt worden door het onderwerp rijkdom en
zijn tegenstelling armoede. Maar wat maakt ons dan
rijk? Is dat alleen geld? En wat maakt ons arm? Versta
je de kunst om te delen van je rijkdom? En worden we
aangesproken door wat Jezus zegt over arm en rijk?
Daarover gaan we met elkaar in gesprek tijdens de
vijfde bezielingsavond van dit seizoen. Deze avond is
op woensdag 18 april om 19.30 uur in zaal 1 van de
Immanuelkerk, Teullandstraat 1.
Eerste lustrum Antonius in Beweging Best
In een bomvolle Protestantse Kerk in Best vierde
Antonius in Beweging haar eerste lustrum.
5 Jaar is deze bloeiende gemeenschap op pad en het
enthousiasme blijft er van af stralen.
In een viering waarin heel kort werd teruggekeken,
maar vooral de blik op de toekomst was, vierde men
alle voorspoed die ze deze 5 jaar gekend hebben.
Niet alleen lichtpuntjes natuurlijk, ook bedroefd over
hoe en waarom het allemaal zo is gekomen.
Het was een geweldige viering waarna het bestuur van
Antonius in Beweging door een afvaardiging van Oase
werd gefeliciteerd en een Oasekaars aan Antonius
werd overhandigd.

Overleg met de Kerkenraad Immanuelkerk
Afgelopen week is er weer een contactmoment geweest
tussen leden van de Kerkenraad en leden van Oase.
We hebben met elkaar over onze, van beide kanten zeer
gewaardeerde, samenwerking gesproken.
We hebben het gehad over o.a. de nieuw op te zetten
alternatieve vieringen. Die gaan er nu écht komen, de
eerste afspraken om ideeën door te nemen zijn genomen.
Om voorbereid te zijn op de mogelijke vraag zijn we bezig
te onderzoeken of we uitvaarten zouden kunnen gaan
verzorgen. Een draaiboek is gemaakt en met de
Kerkenraad worden nog de laatste afspraken gemaakt.
Mogelijkheden voor iets met Diaconie zijn besproken net
zoals het eventueel aansluiten bij de vastenactie 2018.
Ook gaan we kijken naar hoe we het beste kunnen omgaan
met de onderlinge nieuwsvoorziening en hoe we omgaan
met de media bij gezamenlijke (oecumenische) activiteiten.
Uiteraard worden bovengenoemde zaken nog in de
voltallige Kerkenraad besproken, maar we zijn blij dat we
allen ook nieuwe wegen in durven en willen slaan.
U wordt uiteraard op de hoogte gehouden bij de
ontwikkelingen van bovengenoemde, u mag ons ook altijd
aanspreken en vragen naar de stand van zaken.
Evaluatie Osevieringen
Wat vind je van onze vieringen?
We zijn nu al een flinke tijd samen onderweg. Daarbij is
langzamerhand een aantal gebruiken en rituelen in onze
vieringen geïntroduceerd. We zijn benieuwd wat iedereen
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van deze gebruiken vindt, en wat er verder over de
vieringen te zeggen is. We zijn bezig om een vorm te
vinden om zoveel mogelijk informatie te verzamelen,
zodat we daar verder mee kunnen. Als je daar ideeën
over hebt, of vast iets wilt melden, spreek dan iemand
van het bestuur of de vieringengroep aan.
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.

