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Beste mensen, 
Hierbij het mededelingenblad van Mei. 
Het groen is afgelopen tijd de grond uitgeschoten, 
je kon het horen groeien. Nieuw leven! 
We hopen voor iedereen op een prima voorjaar 
natuurlijk, met de eerste (zomerse) vakanties in 
het vooruitzicht. 
Ondertussen zijn er bij Oase weer de nodige 
stappen gemaakt, u leest er verder over in dit blad. 
Nieuwe activiteiten en mogelijkheden. 
Wellicht dat dit ook resulteert in nieuwe gezichten, 
iedereen blijft altijd welkom. 
Veel leesplezier en mocht u ergens opmerkingen 
over hebben of vragen, stel ze ons. 
Mocht u belangstelling hebben mee te doen bij 
onze nieuwe activiteiten, dan horen we het heel 
graag. 
Mooie maand weer toegewenst. 
 
Bestuur Oase. 
 
Nieuwe activiteiten samen met Immanuelkerk 
Vredesviering bij het kampvuur 
Samen met de Immanuelkerk gaan we komend 
jaar vijf “alternatieve” vieringen doen. Vieringen die 
flink anders zijn dan wat we bij ons op 
zaterdagavond en bij de Immanuelkerk op 
zondagmorgen doen. Bedoeld voor bestaande 
bezoekers van Oase en de Immanuelkerk die ook 
op een andere manier hun geloof willen vieren en 
voor nieuwe mensen die aangesproken worden 
door deze andere manieren van vieren. 
De eerste viering is op zaterdagavond 1 
september, en omdat het dan vredesweek is, 
willen we een vredesviering houden bij het 
kampvuur, ondertitel: een gesprek over geloof en 
vrede in deze tijd.  In november willen we een 
poëzieviering houden, vlak voor de Kerst de TOP- 

 
 
2000 viering, in het voorjaar een biblio-drama-viering 

en tegen de zomer een “er-op-uit” viering op een 
bijzondere locatie. 
We zoeken mensen om deze vieringen mee te 
organiseren. Daarbij is het ook prima als je maar één 
van deze vieringen mee komt doen, omdat dat iets is 
wat je aanspreekt. We zoeken dus allereerst mensen 
die mee willen doen met de vredesviering. Doordat dit 
voor iedereen nieuw is, zijn er allerlei mogelijkheden 
om een eigen inbreng te hebben. Als dit je wat lijkt, 
kun je je melden bij Jeroen of Victor 
(info@oaseveldhoven.nl). 
 
Uitvaarten 
Zoals al eerder is aangegeven zijn we bezig met een 
draaiboek om binnen Oase uitvaarten mogelijk te 
maken. 
Met de Immanuelkerk hebben we daar al heel 
plezierig goede afspraken over kunnen maken. 
Nog enkele punten op de i zetten met bijv. de mensen 
die de uitvaarten willen gaan verzorgen en dan zijn we 
in principe voorbereid op een mogelijke aanvraag 
daartoe. 
Voor alle lezers van dit blad hopen we dat dit nog 
even gaat duren, maar mócht het helaas zo zijn, weet 
dan dat het mogelijk is bij Oase in de Immanuelkerk. 
 

Agenda 
• Zaterdag  9 juni, 19.00 uur Oaseviering 

• Zaterdag  14 juli, 19.00 juli Oaseviering 

 

Zie ook de actuele agenda op onze website. 
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Onderling pastoraat. 
Omzien naar elkaar. 
Een van de belangrijke zaken in een 
geloofsgemeenschap is het omzien naar elkaar. 
Gelukkig gebeurt er al heel veel op dit gebied: 
mensen kennen elkaar en steunen elkaar. Maar 
soms is dat niet genoeg, en is er behoefte aan een 
pastoraal gesprek met iemand die de zoektocht 
kent rond geloven en het leven dat zich aandient. 
Er zijn allerlei mogelijke aanleidingen voor zo’n 
gesprek: ziekte, rouw, naderend levenseinde, 
eenzaamheid, missen van de vertrouwde kerk, 
etcetera. 
Zoals ook gemeld in de nieuwsbrief van maart en 
verder toegelicht na de afgelopen viering is Harry 
de Bot beschikbaar voor deze gesprekken. 
Verheugd melden we dat naast Harry ook Joep 
Coonen en Wim van Herk deze gesprekken willen 
voeren. Niet om pasklare antwoorden te 
verschaffen, maar wel om samen op zoek te gaan. 
Wie behoefte heeft aan een gesprek kan zich 
melden bij Harry en ook aangeven met wie hij of 
zij graag wil spreken. 
 
Hulp gevraagd. 
Bij elke Oase viering vindt ook altijd een Kinder 
Woord Dienst plaats, waarbij de aanwezige 
kinderen even apart gaan en het thema van die 
viering op hun eigen niveau bespreken. Soms met 
een spel, soms met een knutsel en soms met een 
uitdaging naar de aanwezigen in de viering. Heel 
graag zouden wij meer kinderen verwelkomen, 
maar heel blij zijn wij met ‘onze eigen jongeren’ die 
naar de viering komen.  Meestal zijn het jongeren 
uit één gezin, maar meer interactie komt er als er 
kinderen uit verschillende gezinnen mee komen 
doen. 
Altijd worden zij begeleid door Hetty, die dit met 
veel plezier doet. Elke viering bereid zij iets voor, 
maar is dit niet altijd nodig, omdat er niet altijd 
jongeren zijn. Om ook tot een andere interactie te 
komen, zou ook Hetty haar taak wel eens af willen 

wisselen met iemand anders. Vandaar ook deze 
hulpvraag. 
Wie vindt het leuk om eens met de jongeren apart te 
gaan, om te kijken wat er onder hen speelt en hen iets 
over het geloof te vertellen? 
En vrees niet, je hoeft niet hele plannen zelf te 
bedenken, er is genoeg informatie en hulp. Maar heb 
je interesse, neem dan eens contact op met Hetty. 
Want de jeugd verdient onze aandacht en  hulp bij het 
geloof.   

 

 

Enquête Oase 
Er zijn al flink wat mensen die de enquête over de 
vieringen en overige Oase zaken ingevuld hebben. 
We zouden het fijn vinden als degenen die dat nog 
niet gedaan hebben dat ook nog doen, zodat we een 
zo compleet mogelijk beeld hebben. We willen deze 
informatie gebruiken in de bijeenkomst met alle 
vrijwilligers op 1 juni, dus het zou fijn zijn als ze voor 
die tijd binnen zijn. 
 
Heisessie bestuur en vrijwilligers 
Op1 juni gaan o.a. het bestuur, de vieringengroep en 
vrijwilligers met elkaar in gesprek in een “heisessie” bij 
het Dorpsgenot te Oerle. 
We gaan het hebben over alle mogelijke zaken in en 
rondom Oase. 
Waar staan we nu, is dit wat we voor ogen hadden 
toen we begonnen. 
Wat hebben we allemaal al bereikt en wat zouden we 
nog meer willen/kunnen doen. 
En natuurlijk, wat vindt onze achterban, U, er van. 
Daarom worden uiteraard de uitkomsten van de 
enquête meegenomen. 
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We gaan daarna proberen om zo snel mogelijk 
onze beelden op papier te krijgen om u in de 
bevindingen mee te nemen. 
Mocht u voordien al vragen hebben, klamp ons 
dan aan. 
 
Vernieuwde website 
Was het al opgevallen dat de openingspagina van 
de website vernieuwd is? Axel heeft er iets moois 
van gemaakt: naast de openingstekst staat nu de 
agenda met de eerstkomende activiteiten en 
daaronder wisselende foto’s van de afgelopen 
activiteiten. Zo krijg je sneller de belangrijkste 
informatie en is er ook voor terugkerende 
bezoekers iets nieuws te zien. Voor wie het nog 
niet gezien heeft: ga kijken. 
 
Privacyregels 
Zoals misschien bekend zijn er nieuwe Europese 
regels over privacy-bescherming. Dat is een mooie 
aanleiding om ook binnen Oase hier een stap te 
zetten. We gaan onze computerbestanden met 
persoons-gegevens volgens die nieuwe regels als 
versleutelde bestanden opslaan. Wat om 
praktische redenen niet goed lukt is het versleuteld 
opslaan van de mail-adressen voor de het 
versturen van de nieuwsbrief. Naast het 
versleutelde adressenbestand bestaat de 
mailinglijst voor het mededelingenblad in ons 
gmail-account, vanwaar de brief en evt andere 
mails wordt verstuurd. Het gmail-account is 
uiteraard beschermd met een wachtwoord, welke 
slechts aantal bestuursleden de beschikking tot 
hebben. Voor evt vragen kunt u ons uiteraard 
benaderen. 

 

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. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


