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Oktober 2018
Beste mensen,
De “R” zit al weer even in de maand, maar het lijkt
nog steeds (na)zomer.
Vreemd eigenlijk om dan al met herfst en Kerst
bezig te zijn.
Toch is bijvoorbeeld de vieringengroep al hard
bezig iets moois te bedenken voor onze
Kerstviering.
Ook zijn we druk met andere activiteiten waarover
u in dit blad kunt lezen.
Bijzondere vieringen, bezielingsavonden en
herdenkingsdienst.
We hopen u bij deze gelegenheden weer te
ontmoeten.
Ontmoeten is een belangrijk onderdeel van “het
ergens deel van uitmaken”
Daarvoor kunt u op de donderdagochtenden
terecht voor een gezellig kopje koffie en praatje.
Hartelijk welkom bij alle activiteiten door het
Bestuur OASE
Herdenkingsdienst 10 november
November is de maand in het kerkelijk jaar dat we
onze overledenen herdenken. Wij doen dat vanuit
de gedachte: ‘Blijvend verbonden’. Opdat wij de
namen van de overledenen soms met name willen
noemen is er de mogelijkheid om vooraf die
namen in het intentieboek te schrijven en worden
deze tijdens de viering genoemd. Daarbij zal voor
ieder genoemde een kaarsje worden aangestoken.
In deze viering zal het kwartet Mariposa een aantal
liederen verzorgen.

Agenda
• Zaterdag, 3 november Poëzieviering 19.00 uur
• Zaterdag, 10 november Oaseviering 19.00 uur
• Zondag, 11 november Kliederkerk met
lampionnenoptocht Vanaf 16.00 uur
• Donderdag, 15 november, Sacrale dans, 19.30 uur
Immanuelkerk
Zie ook de actuele agenda op onze website.

Terugblik op vieringen
85 jaar Huub Oosterhuis
In een feestelijke viering vierden we afgelopen
zaterdag tijdens de gewone Oase-viering de 85e
verjaardag van Huub Oosterhuis. Met gesproken
teksten, gezongen teksten en uiteraard met veel
samenzang. Dat laatste werd extra feestelijk door de
extra begeleiding op dwarsfluit door Emmy
Bockholts. Wim knoopte in zijn levend woord het
leven van Huub Oosterhuis, de kijk van Huub op
geloven en Wims eigen ervaringen daarmee op een
fraaie wijze aan elkaar. Hetty had dit keer geen
kinderwoorddienst, maar een quiz: een vragenblad
waarvoor je moest blijven opletten.
Zie voor de complete tekst van de viering de website
onder “vieringen”.
Bijzondere viering, vredesviering
Een route naar vrede.
Slecht weer, gecombineerd met een slechte
communicatie dat de route in dat geval binnen zou
zijn, leidde er toe dat maar een handjevol mensen de
moeite genomen had om naar onze eerste, samen
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met de Immanuelkerk georganiseerde alternatieve
viering te komen.

De paar die dat wel gedaan hebben en de
organisatoren hebben een geweldige avond
gehad, waarin we mooie gesprekken hadden door
letterlijk in (en als dat niet paste: naast) de
schoenen van de ander te gaan staan, door te
vertellen wie van de mensen in je omgeving jij nu
als een persoon van vrede ziet, maar ook door
luchtige activiteiten als het samen vormen van een
vredesteken. Onze route naar de vrede werd dus
niet heel lang, maar de eerste twee stoeptegels
met teksten en symbolen liggen nog in de
Immanuelkerk.
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Koffieochtend met vertelsels Kees Heijligers
Iedere donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur is
er voor alle mensen, uit welke
kerk/geloofsgemeenschap dan ook, gelegenheid
voor een kopje koffie, thee en een praatje in de
Immanuelkerk.
Een aantal mensen hebben de weg naar de koffie
inmiddels gevonden, heel fijn.
Op 25 oktober zal dit opgeluisterd worden door de
nodige anekdotes voorgedragen door Kees Heijligers.
Kees schrijft al lang in de “Samen”, het blad van de
Immanuelkerk, stukjes vanuit het dagboek van zijn
“Schoon-oma”. Uit een ver verleden dus.
Heel boeiend en geestig om te vernemen.
Dus bij de koffie en het praatje is er op 25 oktober
ook nog de nodige humor.
Iedereen is welkom, elke donderdagochtend maar
deze in het bijzonder.
Kliederkerk: Jona en de wallevis

Dat was het thema van de afgelopen kliederkerk. De
dapperste kinderen konden door de bek van de
walvis naar binnen. Daar was het een levendig
gebeuren, waar prachtige walvissen geknutseld
werden (een paar zijn er nog te zien in de
Immanuelkerk). Tijdens de viering stond er een
prachtige (oranje) walvis op het podium, waar de
kinderen in konden zitten.
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Bijeenkomst kleine geloofsgemeenschappen
Laura en de ontmoetingsdag kleine
geloofsgemeenschappen.

Daar hoorden ze het verhaal van Jona, afgewisseld
met liedjes onder aanvoering van een heus
kinderkoortje. Nadat de kinderen hun elektrische
lichtjes hadden aangedaan, was het tijd om te
eten: vissticks en ander Jona-voer.

Een Laura is een kloostervorm, waarbij de monniken
niet samenwonen in één gebouw, maar ergens hun
eigen cel hebben, en van daaruit samenkomen om te
vieren en om hun producten te ruilen. De monniken
op Athos zijn hier een goed voorbeeld van. Vanuit de
Boskapel is men bezig een stadsklooster volgens
deze formule op te tuigen in Nijmegen. Ter
gelegenheid daarvan was er een symposium dat
tevens diende als de jaarlijkse ontmoetingsdag kleine
geloofsgemeenschappen. Dat laatste viel een beetje
in het water. Uiteraard was er tijdens de lunch
gelegenheid elkaar te spreken, maar het
georganiseerde programma bestond uit toespraken
van en gesprekken met religie-wetenschappers en
vertegenwoordigers van een aantal christelijke
stromingen in Nederland. Uitgangspunt was de term
Eklesio-scapes of spiri-scapes: dynamische
landschappen van diverse plaatsen en groeperingen
waar mensen samenkomen, soms samen optrekken
en dan weer hun eigen weg gaan. De meest
interessante bijdrage voor mij kwam van Thomas
Quartier, een jonge (= jonger dan 50) benedictijner
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monnik, die aangaf dat er in al die dynamiek en
beweging ook behoefte is aan vastigheid. Een
andere interessante opmerking kwam van
hoogleraar Peter Nissen, die vindt dat er op veel
plaatsen “ballingschapsdenken” plaatsvindt: het
idee dat we nu als Christenen wel even in de
minderheid zijn, maar dat dat later echt weer goed
komt. Hij vindt dat er juist behoefte is aan
“pelgrimsdenken”: we zijn voorbijgangers in de
wereld waarin we het niet voor het zeggen
hebben. Tenslotte werd ik ook geraakt door het
verhaal van een mevrouw die zich bezighield met
Evensongs. Zij beschreef hoe ze ooit in Engeland
een Evensong bijwoonde waar maar twee
bezoekers waren. Toen ze aan de jongens-solist
vroeg of hij dat nou niet jammer vond, dat er maar
zo weinig mensen kwamen luisteren, zei hij:
“Mevrouw, u denkt toch niet dat ik voor u aan het
zingen was?”.
Heel aardig was de viering met de voorgangers uit
de diverse stromingen: katholiek, oud-katholiek,
PKN protestant, remonstrants en afkomstig uit
zelfstandige geloofsgemeenschappen. Allemaal
deden ze iets in de knapzak voor de pelgrimstocht
van het stadsklooster: wat zaden, een
gebedenboek, etc. De liederen waren vooral
Oosterhuis, met een mooi orkestje en een stevig
koor, zodat we vast konden vooruitzien naar 1000
stemmen zingen Oosterhuis.
Een foto-impressie is te vinden op:
http://www.boskapel.nl/2018/impressieontmoetingsdag/
11 november, St.-Maarten
Beste mensen en St. Maarten liefhebbers,
Binnen kort is het weer 11 november, dé dag van
het St. Maartenfeest. Deze mooie traditie willen
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we weer gaan oppakken en wel met een Kliederkerk
vanuit de Immanuelkerk.
Kliederkerk is eerst een uur samen ontdekken door
middel van een aantal knutselactiviteiten.
Daarna volgt een kort samen vieren en dan wordt
er samen gegeten. Jong en oud samen ontdekken en
van elkaar leren.
De Sint Maarten viering gaat gegoten worden in dit
'jasje'.
Er gaan dus lampionnen geknutseld worden, we gaan
luisteren naar het voor velen bekende
verhaal van St. Maarten en dan volgt er een optocht,
waarna we nog wat lekkers zullen eten.
Dus u bent allemaal weer uitgenodigd.
Zondag 11 november 16.00 uur Immanuelkerk
Veldhoven
Poëzieviering
Zoals u in ons vorige blad hebt kunnen lezen zal er op
zaterdag 3 november een Poëzie viering zijn.
Dit behoort o.a. bij het initiatief van Oase en de
Immanuelkerk om op de eerste zaterdagen
bijzondere vieringen te houden en daardoor ook een
extra contactmoment te creëren.
Voor deze Poëzieviering kunt u nog steeds eigen
gedichten of liederen aandragen. Hoewel 10 oktober
genoemd werd als laatste inleverdatum mag u ook
komende dagen nog uw favoriete gedicht of lied
sturen naar Wim van Herk, wimvanherk@onsmail.nl
Vlinderhei 39 5685GZ Best
Doet u dit dan wel uiterlijk 22 oktober.
U mag het zelf voorlezen of laten voorlezen, naar uw
keuze.
Er zijn al wat stukjes binnengekomen dus wacht er
niet te lang meer mee.
Dit alles is verpakt in een viering waarbij Dominee
Wim Dekker mee zal voorgaan.
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Bezielingsavonden:
Dierbare woorden
Het groepje mensen dat hun dierbare woorden
wilde delen was maar klein. Maar ook hier
kwamen we toch tot een mooi gesprek. Ik haal
veel bemoediging uit de dierbare woorden van
één van de deelneemsters: “Let it go and let God”.
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Voor de organisatie van deze avond is aanmelden
vóór 5 november belangrijk.
Bij voldoende deelname en succes krijgt deze avond
misschien een vervolg!

Graag brengen we u nog een keer de avond met
sacrale dans onder de aandacht.

Je kunt je opgeven bij:
Jeanneke de Bot, e-mailadres:
jeannekedebot@planet.nl/ tel.nr. 040-253 14 76
Jet van Woerkum, e-mailadres:
jet.vanwoerkum@upcmail.nl

“Leer dansen, anders weten de engelen in de
hemel niet, wat ze met jou aanmoeten”.
Augustinus

Waar: Immanuelkerk, Teullandstraat 1, Veldhoven
Tijd: 19.30u- 21.30u met inbegrip van half uurtje pauze
Een vrijwillige bijdrage is altijd fijn.

Geloofsgemeenschap OASE organiseert op
donderdag 15 november een avond sacrale dans.
Jacqueline Wolbrink, die vele jaren ervaring heeft
met sacrale dans, leert ons dan enkele eenvoudige
dansen aan.
OASE wil hier iedereen voor uitnodigen; vrouwen
en mannen, jong en oud, wel of geen
danservaring,

Leerhuis en Liturgie
Op 27 oktober is er weer een viering van Leerhuis en
Liturgie. De viering zal plaatsvinden in de
Immanuelkerk om 18.30.

Sacrale dans is een dans in een kring, een dans
van verbinding met jezelf, met de ander en
misschien met dat wat groter is dan dat, of
misschien met een Bron, voor wie dat zo voelt.
Door de eenvoudige, rustige en vaste vorm, kun je
de symboliek van de dans ervaren.
Deze dansen vragen geen danservaring, maar ze
kan je uitnodigen mee te gaan op de stroom van
de muziek en de kring van de dansers.
Het enige wat telt is wat “beleef” jij eraan.

Mannen, laat u ook uitnodigen door Augustinus
want anders……………………………………..!!

Taizé
Het Taizé seizoen gaat op zaterdag 20 oktober weer
van start.
De viering is in de Immanuelkerk en start om 19.00
uur.
Pastoraatgroep
Zoals u heeft kunnen lezen in het vorige blad is de
Pastoraatgroep van start gegaan.
In de afgelopen Oaseviering zijn de “gezichten achter
de namen” even te zien geweest.
Mocht u behoefte hebben aan een gesprek met een
van de leden van de groep, of iemand kennen die
daar behoefte aan heeft dan kunt u altijd via Harry de
Bot, hdebot@planet.nl contact opnemen.
Op de website kunt u nog e.e.a. lezen over de groep
met bijbehorende namen en contactmogelijkheden
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Diaconie
Rob Kosterman, pastor voor dak- en thuislozen.
Op woensdagavond 12 december na het
avondgebed (ca. 19.30 uur) hebben we pastor Rob
Kosterman uitgenodigd om te vertellen wat hij
doet met straatpastoraat in Eindhoven. Wij gaan
met hem in gesprek en kijken hoe wij met onze
gemeenschap iets kunnen betekenen voor onze
medemens. Een uitdaging in de periode van de
advent.
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.
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