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Beste mensen,
Langzaam aan gaan we weer richting Kerst.
Nog fijn even met kinderen, kleinkinderen
Sinterklaas vieren en hem uitzwaaien en dan óp
naar de Kerstdagen. Zou het een Witte Kerst zijn?
Wie zal het zeggen? Afwachten en op ons af laten
komen.
Alle voorbereidingen voor een OASE-Kerst zijn
getroffen. Het wordt een drukke maand, zie onze
agenda, maar het wordt ook een mooie Kerst met
een leuke kerstwandeling voor kinderen met hun
ouders/grootouders, en een mooie viering in
blokhut de Bosbender om 20.00 uur.
U leest er over in dit blad.
Wij wensen u alvast veel leesplezier en een fijne
voorbereiding naar de Kerstdagen.
Met hartelijke groet,
Bestuur OASE
Adventviering Immanuelkerk

Trouw aan onze traditie: de Adventsviering
Op dinsdagmiddag 18
december a.s. wordt de
Adventsviering
in de Immanuelkerk
gehouden en wel vanaf
14:30 uur.

Het inschrijfformulier is bij dit mededelingenblad
gevoegd.

Agenda
• Woensdag 28 nov. Oecumenische adventviering,
Immanuelkerk 19.00 uur
• Woensdag 5 dec. Oecumenische adventviering,
Immanuelkerk 19.00 uur
• Zaterdag 8 dec. Oaseviering, Immanuelkerk 19.00
uur
• Maandag 10 dec. Muziekavond, Messiah,
Immanuelkerk, 19.30 uur
• Woensdag 12 dec. Oecumenische adventviering,
Immanuelkerk 19.00 uur
• Woensdag 12 dec. Thema-avond Straatpastoraat
diaconie, zie artikel in dit blad. Immanuelkerk 19.30
uur
• Woensdag 19 dec. Oecumenische adventviering,
Immanuelkerk 19.00 uur
• Maandag 24 dec. Kliederkerk viert Kerst
(kinderboerderij de Hazewinkel-blokhut de
Bosbender, zie verder in dit blad.
• Maandag 24 dec. Oase Kerstviering Blokhut de
Bosbender, 20.00 uur
•
Zie ook de actuele agenda op onze website.

Namens de Werkgroep Adventsviering 2018,
Carolien Welting, coördinator
(tel. 040 23 00 461)
Poëzieviering
Ingezonden stukje van Elly Gijsbers
Op 3 november hebben we een prachtige
poëzieviering gehad die voorgegaan werd
door Wim van Herk van Oase en Leonard Verspui van
de Immanuelkerk.

Stichting Geloofsgemeenschap Oase
Mededelingenblad nummer 028 november 2018

2/6

Er waren verschillende mensen die een gedicht
hadden aangedragen en ook hebben
voorgedragen in de viering. De gedichten en de
liederen waren goed op elkaar afgestemd.
Kortom een viering die ik graag nog eens zou
willen meemaken!
Mijn dank gaat uit naar allen die aan deze viering
hebben bijgedragen.
Poëzie-viering 3 november
Zo’n 30 mensen uit beide gemeenschappen
genoten van dit volgende experiment in de
samenwerking tussen Oase en de Immanuel. Wim
van Herk had rondom de aangeleverde gedichten
een aantal fraaie liederen geplaatst, ook uit de
Engelse traditie, en er een overkoepelend thema
in gevonden: “Mens worden”, dat ook weer terug
kwam in de Bijbellezingen. Samen met Leonard
Verspui leidde hij ons langs de prachtige teksten
van onder andere Huub Oosterhuis, W.H. Auden,
Phil Bosmans en Henriëtte Roland Holst, de
meeste voorgedragen door degenen die ze
aangedragen hadden. Een bijzondere ervaring, die
we zeker gaan herhalen.
Herdenkingsviering 10 november
In een sfeervolle viering gaven Jeanneke de Bot en
Mieke Mol vorm aan het gemis van velen.
Hoogtepunt van de viering was het noemen van de
namen van de overledenen waarbij lichtjes werden
aangestoken.
Die lichtjes stonden op herfstblaadjes rondom een
krans bedekt met herfstbladeren. Deze krans,
gemaakt door Mary Roelofs, symboliseerde de
verbinding zonder begin en zonder einde

met onze overledenen. De sfeer werd nog versterkt
door de muzikale ondersteuning door kwartet
Mariposa.

Muziekavond
Hallelujah!
Dit koorstuk is waarschijnlijk het bekendste nummer
uit de Messiah van Händel. Maar er zitten zo veel
meer pareltjes in. Op maandag 10 december gaan we
tijdens de muziek-avond hier uitgebreid naar
luisteren.
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werkgroep Kliederkerk. We gaan op weg met de drie
koningen die ons vertellen dat ze al heel lang een
ster volgen. Ze nemen ons mee langs de schapen
waar we zingend de herders ontmoeten. Verderop
vertelt een engel dat er een kindje geboren is. Bij
aankomst in de blokhut vinden we het pasgeboren
kindje en eten we beschuit met muisjes. We gaan
cadeautjes voor het kindje knutselen en vieren
kerstmis met een mooi verhaal en kerstliedjes. De
wandeling begint om 16.00 uur.

Omdat veel van de teksten van de Messiah ook
gelezen worden in de Adventstijd, is het luisteren
naar dit meesterwerk uit de barok een mooie
voorbereiding op Kerst. Muziek-kennis is niet
vereist, en er zal ook weinig uitgelegd worden: het
gaat vooral om de inspirerende ervaring van het
samen luisteren naar prachtige muziek.
De avond begint om 19.30 uur en is in zaal 1 van de
Immanuel-kerk, Teulandstraat 1.

Kliederkerk viert Kerst
Op 24 december kan iedereen deelnemen aan de
kerstwandeling vanaf de kiosk bij de parkeerplaats
van kinderboerderij de Hazewinkel naar de
kerststal in blokhut de Bosbender. Na het succes
van vorig jaar heeft geloofsgemeenschap Oase, nu
samen met de Immanuelkerk, gekozen om deze
wandeling te herhalen, onder leiding van de

Oase viert Kerst
Kerstmis vieren in blokhut de Bosbender is een
bijzondere ervaring. In de sfeervol ingerichte ruimte
komt het kerstverhaal tot leven. Er gebeurt iets. Dat is
dan ook het thema dat in de Oaseviering gestalte
krijgt. Het kindje dat 2000 jaar geleden geboren werd
heeft nog steeds een grote invloed op onze
samenleving. Hoe beleven we dat, wat zegt het ons
en wat doen we er mee? Geloofsgemeenschap Oase
wil het bijbelse kerstverhaal en de betekenis daarvan
plaatsen in deze tijd. Met eigentijdse teksten en
liederen, maar ook met bekende kerstliederen vieren
we een betekenisvolle kerstmis.
Na de viering is er kerstbrood en koffie/thee om even
na te praten.
24 december om 20.00 uur in Blokhut de Bosbender,
te bereiken via de Nieuwe Kerkstraat, park inrijden
toegestaan t.o. huisnr 79.
www.oaseveldhoven.nl
Oecumenische adventvieringen.
Zoals in eerdere jaren zullen we samen met de
Immanuelkerk op de woensdagen in de Adventtijd
weer Gebedsmomenten verzorgen.
Voor alle data zie op de eerste bladzijde bij de
agenda. De eerste is op Woensdag 28 nov.
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Sacred dance
Jesus, Lord of the Dance
Een groep van 20 mensen heeft zich op 15
november gewaagd aan een introductie-avond
sacrale dans.
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Een beetje zoals je bij de Taizé-liederen meemaakt,
maar dan in de vorm van beweging.
Een mooie manier om iets meer te ervaren van de
God die wij niet kunnen kennen.
Gezien het enthousiasme van de deelnemers gaan we
dit zeer waarschijnlijk in het voorjaar nog een keer
herhalen. Belangstellenden kunnen zich vast melden
bij Jeanneke.
Leerhuis en Liturgie
De eerstvolgende viering van Leerhuis en Liturgie is
op zaterdag 24 november.
Deze zal plaatsvinden in de Immanuelkerk te
veldhoven om 18.30 uur.
Van harte uitgenodigd.

Jacqueline Wolbrink oefende met ons een aantal
verschillende dansen. Elke dans bestaat uit een
eenvoudig patroon, met een symbolische
betekenis, dat steeds herhaald wordt. In het begin
was ik nog erg aan het letten op welke pasjes ik
moest doen, maar na een tijdje lukte het af en toe
om dat los te laten en werd ik meegenomen in een
spirituele ervaring.

Wat doen we aan Diaconie?
Op 12 december aansluitend aan het avondgebed is
er een themabijeenkomst, georganiseerd door OASE
en de Immanuelkerk. De avond wordt ingeleid door
diaken Rob Kosterman,
hij is sinds 1 januari 2018
fulltime de straatpastor
van Eindhoven.
Door zijn werk als Diaken
kwam hij in aanraking met
deze kwetsbare groep mensen die leeft ‘aan de
rafelrand van onze samenleving’ en hij wilde op een
of ander manier meer voor deze groep betekenen.
Wat hem hiertoe bewoog en waarom hij deze keuze
heeft gemaakt komt hij ons persoonlijk vertellen.
Hij heeft hierbij aandacht voor de mens in zijn
heelheid, voor zingeving, levensvragen en
spiritualiteit. Door aandacht ervaren ze dat ze ertoe
doen en niet afgeschreven zijn.
Daarna willen we met elkaar het gesprek aangaan
over onze mogelijkheden. Hoe ziet Rob dat en wat is
onze mening hierover? Hoe kunnen wij als kerk hier
invulling aan geven zowel dichtbij als veraf? Wat
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zeker ook ter sprake komt is wat de rol van de
overheid hierin is. Er zijn uitnodigingen verstuurd
naar de Voedselbank, Leergeld en wethouder
Mariënne van Dongen om hierover mee te denken.
We nodigen u allemaal van harte uit om te
luisteren en mee te denken en mee te praten.
De avond begint na de Oecumenische
adventviering van 19.00 uur, dan een korte pauze
voor de koffie, waarna om 19.30 de bijeenkomst
begint.
Israëlreis
Zoals u eerder hebt kunnen lezen zijn er plannen
om ergens in 2019 weer een Israëlreis te
organiseren.
Tijdsduur, programma, wanneer, alles is
bespreekbaar.
Na de jaarwisseling zal met Myriam Schoutsen een
afspraak gemaakt worden waarbij alle
geïnteresseerden uitgenodigd worden om hun
wensen kenbaar te maken.
Daaruit zal dan een programma volgen.
Er zijn inmiddels zowel vanuit OASE als vanuit de
Immanuelkerk enkele belangstellenden.
Mocht u zich nog niet hebben opgegeven maar wel
belangstelling hebben, geef het even door dan
wordt u uitgenodigd.
U legt zich daarmee NIET VAST, het is nog steeds
vrijblijvend.
Wel hopen we dat we in gezamenlijk overleg een
reis kunnen gaan aanbieden waarbij u graag zou
willen meegaan.
Contactpersonen: Dominee Wim Dekker en Victor
Gijsbers
Gezellig handwerkcafé HEIKANT-DE KELEN
Dit najaar is KBO Heikant/De Kelen gestart met
een handwerkcafé. Op maandagmiddag vanaf
13.45 uur komt een groep dames bij elkaar in
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wijkgebouw “D’n Opstap” aan de Norenberg 19.
Doel is om dassen, mutsen en truien te breien of
haken voor kinderen uit gezinnen waar het financieel
moeilijk is.
Bovendien is het een middag om met elkaar creatief
bezig te zijn in een gezellige en ongedwongen sfeer.
Omdat er een klein sponsorbedrag beschikbaar is
gesteld om garen te kunnen kopen, kon in augustus
een begin gemaakt worden met het breien of haken.
De eerste tassen zijn al afgeleverd bij de kledingbank.

De kledingbank is een stichting waar gezinnen met
financiële problemen terecht kunnen. Deze gezinnen
worden door maatschappelijk werk, Voedselbank,
Stichting Leergeld, huisartsen of Vluchtelingenwerk
doorverwezen. Een bestuurslid van de kledingbank
schetste bij haar bezoek aan het handwerkcafé
situaties van de grote nood die er kan zijn. Het
gebeurde zelfs dat kinderen in de winter in een
zomerjasje, met kapotte schoenen en zonder
ondergoed bij de kledingbank terecht kwamen. En
studenten konden voor hun eindexamengala in een
mooie galajurk of kostuum gestoken worden. Een
bruidje kon in prachtige kledij haar ja-woord geven.
Bij het handwerkcafé kun je uiteraard ook je eigen
handwerk en materiaal meebrengen.
Misschien kunnen er patronen of ideeën uitgewisseld
worden!
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Wie zin heeft om mee te doen, is van harte
welkom. Je hoeft niet in Heikant te wonen.
Maar ….. we hebben een probleem: we hebben
behoefte aan garen!
Misschien heeft u nog (machinewasbaar) garen
liggen waar niets meer mee gedaan wordt. Ook
een geldelijke bijdrage is héél erg welkom.
Als u dit project wilt steunen kan dat door een
bedrag(je) over te maken naar rekening
NL 51 INGB 0000841159 t.n.v. A. Colnot-van Buul
o.v.v. breiclub KBO.
U kunt ook wat geld in een enveloppe in de bus
doen bij T. Colnot -van Buul : Berg 80.
Wij hopen dat we door kunnen blijven gaan met
deze activiteit.
Heb je belangstelling om mee te doen of heb je
garen dat je beschikbaar wilt stellen, dan graag
even contact opnemen met
Tonny Colnot 040 2540597
tcolnot@hotmail.com
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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