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Beste mensen,
Hierbij het mededelingenblad van Juni.
Er is weer veel gebeurd de afgelopen periode.
We zijn op weg met de (voorbereiding) bijzondere
vieringen, het draaiboek uitvaarten is op een haar
na gevild, we hebben een “Heisessie” gehad met
de vrijwilligers en de enquête is bijna afgerond.
Doordat een aantal “spilfuncties” bemenst zijn
door nog werkenden en er ook nog een
gezinssituatie is, kan de verslaglegging van e.e.a.
wel eens wat vertraging oplopen.
Daarvoor vragen we uw begrip.
Maar uiteindelijk proberen we van alles nog op de
website te krijgen.
Voor velen begint nu de vakantieperiode écht.
Waar u ook heengaat: een veilige reis en hopelijk
een prachtige vakantie met goed weer en mooie
uitstapjes.
Fijne zomerperiode toegewenst aan allen.
Het bestuur van Oase.

Bezielingsavonden
Wie wil er mee werken aan de
bezinningsavonden?
De bezielingsgroep organiseert de
bezinningsavonden: gespreks-avonden en
muziek-avonden, waarmee we de mensen van
Oase en het liefst ook mensen van daar buiten
willen inspireren. De gespreksavonden zijn
bedoeld om met elkaar te delen rondom een
thema dat ons allen bezig houdt en welke rol ons
geloof daarin speelt.

Agenda
• Zaterdag 14 juli, 19.00 uur Oaseviering
• Zaterdag 11 augustus, 19.00 uur, Oaseviering
Zie ook de actuele agenda op onze website.

Tijdens de muziek-avonden luisteren we samen naar
prachtige muziek die ons op een andere manier naar
leven en geloven laat kijken.
De bezielingsgroep bestaat op dit moment uit zes
mensen (Huub, Jeanneke, Jet, Marijke, Mieke en
Jeroen), mensen die de avonden leiden en mensen
die klankbord zijn.
Graag zouden we er nog één of twee mensen bij
hebben, voornamelijk als klankborders. Dat zijn de
mensen die bij het voorbereiden van de avonden mee
nadenken en praten over het thema, zodat degenen
die de avond leiden zo goed mogelijk voorbereid zijn.
Onze ervaring is dat het groepje mensen dat de
avonden voorbereidt al vaak zelf diep geraakt worden
door het thema; om die reden zijn het al heel kostbare
momenten.
We willen volgend jaar twee gespreksavonden
organiseren. Bij iedere avond zitten twee
voorbereidingsbijeenkomsten, dus het gaat in totaal
om vier keer een uur of twee.
Als je je aangesproken voelt of meer informatie wilt,
kun je terecht bij de mensen van de bezielingsgroep
of per mail op info@oaseveldhoven.nl.
Met vriendelijke groeten,
Jeroen Kok
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Heisessie bestuur en vrijwilligers
Op1 juni zijn bestuur en vrijwilligers met elkaar in
gesprek gegaan over alles wat met Oase te
maken had.
Onder leiding van Myriam Schoutsen hebben we
gekeken naar Oase in de vorm van een boom.
De wortels zijn de verschillende kerken waaruit de
Oasebezoekers komen met al hun activiteiten,
ideeën en beelden en dromen.
De stam zijn wij, alle vrijwilligers.
Het bladerendak met alle vruchten dat is hetgeen
we met ons allen aan activiteiten bieden.
Ook is gekeken naar wat onze dromen waren toen
we twee jaar geleden begonnen.
En wat blijkt: vele dromen zijn uitgekomen.
We zijn een gemeenschap met diverse activiteiten,
veel mensen die de schouders er onder willen
zetten en samen met de Immanuelkerk
ontwikkelen we mooie nieuwe manieren om
samen te vieren.
Onze “boom” heeft al vele vruchten opgeleverd.
Daarom is het jammer dat de groei in aantal nog
wat achter blijft.
Maar we blijven hopen dat we met alles wat we
(gezamenlijk|) aanbieden ook nog mensen kunnen
bereiken die nog zoekende zijn.
Als bestuur, maar natuurlijk ook met ons allen,
moeten we kijken naar hoe we uitnodigend kunnen
zijn en vorm kunnen geven aan een warm welkom.
Er wordt nog gewerkt aan een verslag van deze
“bezinningsdag”. Naar verwachting komt dat eind
komende week op de website.

Kliederkerk

Ook de Derde Kliederkerk van Veldhoven zit er weer
op! Het thema was deze keer Bouw je mee?
En ja dat is gebeurd, door kinderen, vaders, moeders
Opa's en Oma's.
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Geweldig hoe alle generaties zoveel plezier
kunnen beleven aan samen Ontdekken, Vieren en
Eten.

Oproep Israëlreis 2019
Velen hebben in voorgaande jaren een Israëlreis
gemaakt onder leiding van Myriam Schoutsen.
Er is nu langzaam een plan aan het ontstaan om
“op herhaling” te gaan.
Wie heeft er belangstelling om in 2019 nog eens
naar Israël te gaan en stil te blijven staan bij die
plaatsen die ons persoonlijk erg aanspreken.
Het zou een reis kunnen worden waarbij we
minder plaatsen aandoen, maar er wél langer bij
blijven stilstaan. Meer verdiepend dus.
Alle belangstellenden kunnen aangeven wat in die
reis zou moeten zitten.
Het hoeft dan ook geen 14 daagse reis te zijn
maar bijv. 10 dagen.
Alles in overleg met hen die mee willen.
Als we genoeg mensen hebben en de ideeën
(grofweg) op papier staan wil Mirjam graag met
ons mee denken en de reis voorbereiden en
natuurlijk onze gids zijn.
Ook als Israël nog nieuw voor je is ben je uiteraard
welkom. Het zal in ieder geval een “rustigere” reis
worden als eerdere reizen maar het zal altijd de
moeite waard zijn om mee een kijkje te nemen in
het land waar ca. 2000 jaar geleden iemand is

opgestaan en de grondslagen voor ons geloof heeft
gelegd.
Reacties graag naar Victor Gijsbers
v.gijsbers@gmail.com
Enquête
Bij dit mededelingenblad is als bijlage toegevoegd de
resultaten van de enquête welke enige tijd geleden is
rondgestuurd.
Er zijn 19 formulieren ingevuld bij ons gekomen, dat is
ongeveer 1/5 van het aantal aangeschrevenen.
Op zich een prima resultaat.
We hebben geprobeerd om de grote lijnen van de
antwoorden te verwoorden, niet alles kan in de
inventarisatie, maar u krijgt een goed beeld van hoe
men Oase ervaart en waar nog wensen liggen.
Mocht u specifieke vragen over de enquête hebben
dan mag u die uiteraard altijd stellen.
Pinksterkamp
Op een mooie Pinksterdag...
Het was een bijzonder mooie Pinksterdag dat Maria
en ik deelnamen aan de viering op het Pinksterkamp
van de Immanuelkerk. Op een boerderij-camping in
Wintelre stonden een 20-tal tenten, vouwwagens en
caravans aan de rand van een stuk weiland. Toen wij
aankwamen verzamelde men de tuinstoelen, er
werden wat banken aangedragen en een tafeltje dat
dienst deed als altaar. Dominee Wim Dekker was ook
net aangekomen en was de taken aan het verdelen:
“Jeroen, kun jij zo de eerste lezing doen?”.
Toen iedereen verzameld was begon de viering.
Samenzang met blok- en dwarsfluit, de mooie
combinatie van het verhaal van de toren van Babel,
waar de mensen verdeeld werden door de
verschillende talen, en het Pinksterverhaal, waar
iedereen de apostelen in zijn eigen taal hoorde.
Geen overweging, maar vijf activiteiten: in stilte
wandelen (om de taal van je hart te horen), een spel
met stellingen, een gespreksgroep over het
geloofsgebed, een jongeren-spel met knijpers en
getallen en voor de allerkleinsten het bouwen van een
zo hoog mogelijke toren met nopper. Ik vond het mooi
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om te zien dat juist het begeleiden van die laatste
activiteit, die misschien het minste aanzien heeft,
door de dominee gedaan werd.
Na een klein half uur verzamelden we ons weer
voor het vervolg van de viering met mooie
gebeden en teksten en de ter plekke
ingestudeerde canon: “Make new friends, but keep
the old. One is silver and the other gold.”
Dat konden we daarna in de praktijk brengen bij
het koffiedrinken. Er werd een hele rij
campingtafels neergezet en uit de diverse tenten
en caravans kannen koffie en pakken koek. Na
heerlijk bijgepraat te hebben met oude en nieuwe
bekenden, vertrokken we verzadigd van lichaam
en geest weer naar Veldhoven.
Volgende keer misschien maar mee overnachten.
Wie gaat er dan ook mee?
Viering 09 juni 2018
Viering 9 juni: Welke weg kies jij?
Mieke en Jeanneke namen ons mee op deze
zoektocht. Hoe God mensen oproept om op weg
te gaan. Maar welke weg kies je dan? Laat je je
verleiden met een appel? Laat je je afleiden door
familie? In plaats van een levend woord kregen we
de gelegenheid om met mooie muziek en in stilte
deze vraag voor onszelf te overdenken. Prachtig
waren de woorden uit het geloofsgebed: “Ik geloof
dat God de mens geschapen heeft als iemand die
zoekt naar vriendschap en liefde, naar vrede en
waarheid, naar een nieuwe aarde.”.
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.

