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Op 1 juni was er een samenkomst van het bestuur, raad van toezicht en de 
vrijwilligers van met name de vieringengroep. Het initiatief was genomen door het 
bestuur om allereerst uitgebreid samen te komen en daar met elkaar te kunnen 
‘bomen over Oase’. Bij dat bomen over Oase wilden we stilstaan bij wat onze 
persoonlijke drijfveren en dromen waren toen we Oase starten. Daarnaast stil te 
staan wat we voor activiteiten en resultaten hebben weten te realiseren. En daarna 
welke toekomstplannen we eventueel nog zouden moeten uitzetten. Voor deze dag 
hadden we Myriam Schoutsen uitgenodigd en ingehuurd om deze gesprekken te 
leiden en begeleiden.  
 
De dag werd allereerst geopend door dagvoorzitter Armand, die iedereen welkom 
heette. Daarna informeerde hij de aanwezigen over de eerste uitkomsten van de 
enquête over de ervaringen vanuit de Oase-gangers met Oase. Dit vooruitlopend op 
de uiteindelijke verwerking van alle ingekomen formulieren, maar om wel een 
algemeen beeld, en enkele in het oog springende opmerkingen en meningen te 
vermelden, zoals bijvoorbeeld over onze symbolen in de vieringen, de vieringen zelf 
en de wensen. Maar dit slechts als eerste indruk. Na behandeling in het bestuur 
zullen we de belangrijkste resultaten aan alle leden kenbaar maken. 
 
Hierna neemt onze gespreksleidster Myriam het over om een begin van de 
“werk”dag te maken. Zij opent met Psalm 1. 
 
 



De dag werd gestructureerd door gefaseerd te praten over Oase aan de hand van 
het model van een boom, zoals hieronder weergegeven.  

 
Stap voor stap bespreken we onze wortels, onze stam (de mensen en middelen), de 
takken, en de vruchten. Dat doen we door in rondes onze gedachten op te schrijven 
en deze in de groep te delen, en te plaatsen op de boom. 
 
Onze wortels 
We starten het rondje met de aanwezigen 
door te spreken over het begin van Oase. 
Waar halen we toen en nu de voeding, kracht 
en reserves vandaan? Wat is de basis van 
Oase voor elk van ons… 
 
 
  
Genoemde “bronnen en voeding” waren: 

- de Ander 
- warmte en inspiratie 
- Verbondenheid /  saamhorigheid / samen geloofsgemeenschap zijn / samen 

vieren en bidden / binding als groep. 
- Inspiratie haal ik uit Hem; zijn verhaal moet doorverteld worden, en dat voel 

ik ook bij de mensen van Oase. Daardoor blijft het levend – ook - in mij. 
- Op zoek naar voeding in mijn leven om herinnerd te worden aan mijn 

opdracht in het leven zoals onder meer verwoord in de Bergrede. 
- Mensen deelgenoot maken van alle goeds wat ons wordt aangeboden uit 

ons geloof. 
- Heerlijk om als gelovige mensen onze weg te vervolgen 
- Voortzetten van vrijheid in verscheidenheid / veelzijdigheid 



- Meer oecumene tot stand brengen. 
- Na de teleurstelling samen weer op weg, iets nieuws beginnen. Iets positiefs. 

Inspiratie halen uit de ontmoeting met mensen. 
- Begaan met mensen, zoals ook uit mijn opvoeding altijd voorop stond. 
- Inspiratie vanuit (oude) priesters, artikelen; gedachten die worden bevestigd 

door Oase. 
- Open en uitnodigend beeld van God 

 
Onze takken 
Het zaadje is gekiemd. De wortels zijn 
gevormd en door de stam (wij, de vrijwilligers, 
de mensen, en de middelen) is de voeding 
gebruikt om takken te vormen. Die stam moet 
de kroon, met takken en vruchten letterlijk 
kunnen dragen. 
Die takken zijn onze activiteiten en resultaten. 
Wat hebben we allemaal als resultaten 
gerealiseerd? Waar zijn we allemaal mee 
bezig en actief in?  
 

 

De takken worden benoemd: 
- Oasevieringen 
- Oecumenische vieringen 
- Mededelingenblad en website 
- Facebook pagina 
- Lichtje van de maand. 
- Samenwerking met Immanuelkerk 
- Paaswaketocht 
- Deelname aan Paasvuur 
- Paaslauden / paasontbijt 
- Muziek; pianist en cantor 
- Koffie bij de vieringen én koffieochtend 

in de huiskamer 
- Bestuur 
- Raad van Toezicht 
- Uitvaarten 

- Bezinnings-
/bezielingsavonden 

- Muziekavonden 
- Onderling pastoraat 
- Ontmoeten en vormen 
- Beamergroep 
- Kliederkerk / Kinderkerk 
- Jaarverslag 
- Kerstwandeling 
- Kerstviering 
- Kinderwoorddiensten 
- Bloemen / versiering 

 
 

Bij het benoemen van al deze activiteiten overheerst ook wel waardering en 
bewustwording van al deze zaken. En ook wel inzicht dat de beperkingen van de 
relatief beperkte groep van vrijwilligers en middelen (de stam) er al een behoorlijke 
kroon van de boom gegroeid is.  
En dat er ook wel begrip is dat we de middelen goed moeten inzetten, en wellicht 
ook zouden moeten snoeien om verdere / andere groei mogelijk te maken. Het 
kinderkoor is bijv. een afgevallen takje, wellicht gaat dat in de toekomst weer wortel 
schieten, afwachten. 
 



De vruchten 
Met al die activiteiten, de gevormde takken; 
wat hebben we de omgeving te bieden? 
Welke voeding bieden we hen? Wat voor 
uitstraling en aantrekkingskracht heeft onze 
boom? Wat zijn onze vruchten? 

 
Als vruchten werden verscheidene zaken 
genoemd: 

- Open, eerlijke, vrolijke gemeenschap 
met oog, oor en ‘handjes’ voor ieder, 
die bij de gemeenschap wil horen. 

- Nieuwe inzichten (niet conservatief) 
- Geloof delen 
- Oase van rust en bezinning 
- Het gevoel en gedrevenheid van de 

eerste kleine christelijke 
gemeenschappen. 

- Verbinding met samenleving, geloof en 
God 

- Een blije lichte geloofgemeenschap 
(stralend) 

- Gastvrijheid: iedereen kan met ons het 
brood delen, ongeacht afkomst en 
religie, louter de open goede 
bedoeling. 

- Geloof voor en van alle tijden 
- Warmte en samen zijn 
- Vertrouwen in elkaar, in de toekomst, 

in Hem 
- Steun / ondersteuning 

- Gemeenschap als positief 
element in het dagelijks 
leven, als tegenkracht tegen 
de negativiteit in de 
samenleving 

- Uitnodigend, uitdagend, 
inspirerend 

- Samen willen vieren en leed 
delen 

- Betrokkenheid met de 
medemens 

- Iedereen heeft zijn waarde. 



 
 
Zijn het onze gedroomde vruchten? 
Als we het hebben over de vruchten…. Zijn die vruchten ook de dromen die men had 
bij de start van Oase? 
Enkele dromen waren: meer (contact met andere) religies, meer spiritueel, 
verbreding, oecumenisch. Ook werd als een droom gezien een samenwerking van 
Oase met Leerhuis en Liturgie, Sove en anderen. 
De vernieuwing moeten we doorzetten met behoud van Oase (de oude en 
vertrouwde elementen). Ook meer vieringen is een droom. 
De hoop is om op de eerste vrijgekomen zaterdagen samenwerking te zoeken met 
andere groepen. Die avonden vullen we wel in samen met de Immanuelkerk, dus 
dat zal altijd in overleg gaan. 
Eén van de dromen was ook een gemengde gemeenschap (jong en oud), en in de 
praktijk hebben we helaas nog geen / te weinig jeugd en bijvoorbeeld al helemaal 
geen trouwlustigen. 
 

 
 
Snoeien en/of groeien? Wat is onze bloesem? 
Wat zou er bij Oase beter kunnen groeien en zijn er takjes die (voor nu) beter 
gesnoeid moeten worden. Wat zouden we beter willen laten groeien? 



Enkele plannen komen langs zoals: 
• Een Weerzienviering (niet i.c.m de Allerzielenviering), waarin we ‘verloren’ 

medeparochianen weer ontmoeten en uitnodigen. 
• Zending (opzoeken “missende parochianen”) 
• Meer PR: Roerom, Veldhovens Weekblad, Omroep Veldhoven 
• Interreligieus contact 
• Reflectieviering (jaarlijks) om de tussenbalans in het leven te overdenken 

(boeteviering bijv rond Pasen, Kerst) 
• Gezinsvieringen (jong en oud viering) 
• Geloofsoverdracht. Wat is het belangrijkste? Hier zijn verschillende 

doelgroepen, de taal die daarbij gebruikt wordt zal heel verschillend zijn.  
• Meer mensen voor de diverse vieringen, is er uit Amice nog belangstelling 

voor betrokkenheid en organisatie? 
Wat is de kroon op ons werk? Wat moet de uitstraling zijn?  
Laat klinken dat we er zijn en dat we er staan! Positief. Een stralende gemeenschap. 
Via alle soorten van media laten doorklinken. Wellicht is een krantenartikel bij ons 2 
jarig bestaan een mogelijkheid? 
Laat daar in doorklinken wat we allemaal te bieden hebben. 
 
Wat zouden dan de 
kernwoorden en kernwaarden 
van Oase zijn, die de boventoon 
mogen en moeten voeren? Wat 
bieden we dan voor hen? 

• Een thuisgevoel 
• Troost 
• Inspiratie 
• Geloven mag en kan 
• Ontmoeting 
• Je mag jezelf zijn. 
• Uitnodigende openheid 

 
Onze wortels zijn ook onze vruchten… 
Aan het begin van de middag, nadat we ook allemaal van een heerlijke lunch 
hebben genoten, laat Myriam ons aan de hand van de startvraag in de ochtend zien 
wat we allemaal al doen. Alle wensen, hoop, voeding, welke we oorspronkelijk in 
gedachten hadden komen nu één voor één terug. En daarin laat ze zien dat onze 
basis van Oase een prima set van vruchten zijn, waar anderen van mogen en kunnen 
proeven. 
 
We sluiten de dag af, met dankzegging aan Myriam, en aan elkaar, voor de inzet 
voor Oase over de afgelopen jaren. En we spreken de hoop en het vertrouwen uit 
dat Oase nog veel vrucht zal mogen dragen. En dat we altijd daarin in balans 
moeten zijn met onze wortels en de draagkracht van de stam. 
 
Ter afsluiting nemen we graag de adviezen van een boom samen door. 



 

 
 
 
  


