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Agenda
• Zondag 20 jan. Kliederkerk: Je hebt elkaar nodig,
16.00 uur, Immanuelkerk
• Donderdag 24 jan. Bezinningsavond Eenzaamheid,
19.30 uur Immanuelkerk
• Zaterdag 9 feb. OASE viering, 19.00 uur
Zie ook de actuele agenda op onze website
(tijdelijk niet up-to-date, zie mededeling laatste
bladzijde)).

Aankondigingen komende Oase activiteiten:
Beste mensen,
Na twee mooie Kerstvieringen en een aantal andere
fijne vieringen gaan we vol vreugde het nieuwe jaar in.
We gaan weer mooie vieringen en bijeenkomsten
tegemoet. Wij hopen van harte dat wij de kerk mogen
worden waarvoor Wim Dekker in de nieuwjaarsviering
bad (tekst Sytze van der Zee):
Om lange adem voor uw gemeente bidden wij,
om te worden wat zij zijn zal:
huis van hoop en onderdak van vrede,
oase van menslievendheid.
Maak haar tot schuilplaats voor verdwaalde mensen,
voor zoekende zielen, voor wie beschadigd is,
moest vluchten voor anderen, voor zichzelf.
Maak haar tot bewaarplaats van uw liefde,
waar gezongen wordt de lofzang om het leven,
waar gebeden wordt om vrede alle dagen,
waar mensen recht gedaan wordt in uw Naam,
waar de gedachtenis wordt hooggehouden
aan uw Zoon
die mensen diende met zijn liefde, met zichzelf.
Dit is uw kerk, uw bruid, uw geliefde.
Dat zij ons lief is,
die leeft van uw trouw en bestaat bij de onze.
Hartelijke groet van het bestuur van OASE

Kliederkerk: Je hebt elkaar nodig
Op zondag 20 januari om 16.00 uur is de volgende
Kliederkerk. Zoals gebruikelijk beginnen we met het nodige
knutsel- en ontdek-werk. Vervolgens hebben we een korte
viering, waarna we samen gaan eten. Om 18.00 kan
iedereen weer naar huis.
Kliederkerk is een activiteit van Oase en de protestantse
gemeente Veldhoven bedoeld voor kinderen van de
basisschool en hun ouders en grootouders.

Bezinningsavond Eenzaamheid
Doel van deze avond op donderdag 24 januari om 19.30
uur in de Immanuelkerk: een eerste stap zetten tot het
bespreekbaar maken van eenzaamheid die onszelf treft of
die wij signaleren bij onze mede-mens.
Eenzaamheid is iets van alle tijden. Iedereen, oud en jong,
kent momenten van eenzaamheid en tòch praten we er
niet gemakkelijk over.
Er woorden aan geven is een belangrijke stap. Het helpt
ons te ontdekken wat ons eenzaam kan maken.
Wat ervaren wij dan en wat kunnen we eraan doen?
Werkt het praten erover misschien ook wel preventief?
Zou het ons mogelijk kunnen leren anders te kijken naar
eenzaamheid en alleen zijn?
We willen hier graag met elkaar over in gesprek gaan.
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Oase viering
In de viering van 9 februari speelt de manier waarop
Jezus mensen aanspreekt een belangrijke rol.
Het thema is: "Vissers van mensen." Dan gaat het niet
om mensen 'vangen', in de betekenis van zieltjes
winnen, maar vanuit het Grieks vertaald betekent het
‘in leven houden' of ‘tot leven brengen.'
Met teksten en liederen die aansluiten bij het evangelie
laten ook wij ons meenemen. Voorgangers zijn Wim van
Herk en Piet Lahaije. Kinderen zijn van harte welkom en
worden door Hetty van den Hurk meegenomen in dit
prachtige verhaal.
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Na een kort verhaal en een gebed konden de kinderen een
cadeau voor het kindje Jezus maken en na nog een slotlied
was het al weer tijd om naar huis te gaan. Een prachtige
Kerstviering, precies op maat gesneden voor deze kinderen
(en hun ouders).

Terugblik afgelopen Oase activiteiten:
Kliederkerk viert Kerst

40 kinderen en nog eens zoveel ouders liepen met de
drie koningen langs de herders en de engel naar Maria
en Jozef en het Kerstkind in de kribbe. Bij het
oversteken van de Heerbaan veroorzaakten we zelfs
een kleine file. Onderweg werd er al flink gezongen, en
ook in de Bosbender werden de bekende Kerstliederen
vol enthousiasme meegezongen. Maar al snel was het
tijd voor beschuit met geboortemuisjes.

Kerstviering in de Bosbender

Op Kerstavond hadden we onze Kerstviering in de
Bosbender, die met de bloemstukken van Mary prachtig
aangekleed was. Met Emmy op de dwarsfluit en Frank op
de piano werd er enthousiast gezongen.
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Piet en Jeanneke gingen voor in een mooie bezinning op
Kerst in deze donkere tijden.
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Top 2000 viering
’s-Middags was er de TOP 2000 viering van het populaire
lied. Dankzij het projecteren van de teksten kon er lekker
meegezongen worden. Het blijft mooi te zien hoe veel
muziek een religieuze lading kan krijgen, soms alleen al
door het in de kerk te draaien, soms ook door de
toelichting. Met de borrelnootjes op de tafels, de glazen
gevuld en de kinderen die overal doorheen liepen was het
een swingende kerkdienst. Mooi om mee te maken.
Nieuwjaarsbijeenkomst en viering

Met bijvoorbeeld deze prachtige tekst van Paul van
Vliet:
Jezus,
jouw geboorte is het beste wat mij is overkomen,
omdat Jij in mij gelooft
en zegt dat ik het kan,
en omdat Jij zegt dat ik het
beste ben wat Jou is overkomen
verleg Jij mijn grens voorbij mijn horizon.
TOP 2000 van het kerklied
De zondag tussen Kerst en Nieuwjaar wordt vaak
beschouwd als een “verloren” zondag. Maar dit jaar
waren er zelfs twee goedbezochte vieringen in de
Immanuel-kerk. De eerste was rondom de TOP 2000
van het Kerklied. Mensen hadden liederen kunnen
aandragen en daar was enthousiast gebruik van
gemaakt. Zo zongen we het Oase bekende lied “Die mij
droeg op adelaarsvleugels”, maar ook protestantse
klassiekers van twee eeuwen terug. Zelf vond ik het lied
“Zij zit als een vogel” erg mooi, en ik hoop dat we dat in
een Oase-viering terug gaan horen.

Om het nieuwe jaar goed te beginnen sloten we met een
aantal mensen van Oase aan bij de Nieuwjaarswens en
Nieuwjaarsviering van de Immanuel. In de korte viering
werd de prachtige tekst uit de inleiding gebeden. Fijn om
iedereen weer te zien.
Oaseviering 12 januari
En zo hadden we al weer de eerste gewone Oase-viering
dit jaar. Frank en Els gingen ons voor met de vraag: Wat is
jouw doop je waard? Op zoek naar de verschillen en
gelijkenissen tussen de doop van Jezus in de Jordaan en
onze doop.
Bij de viering hielden we ook een inzameling voor de
voedselbank. Die rapporteerde nadat ook de Immanuel zelf
haar inzameling had:
Het resultaat mocht er zijn!
Blikken fruit 78 stuks, pakken koffie 88 stuks, diverse
producten 29 stuks, totaal dus 195 items.
Een prachtig resultaat waarmee de Voedselbank erg blij is.
U en jullie hartelijk dank hiervoor.
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Afscheidsviering Tineke Delhaes

Overige mededelingen:

In een overvolle Immanuel-kerk hebben we op 10
december afscheid genomen van Tineke Delhaes, vrouw
van onze cantor Wim. We hopen dat de aanwezigheid
van zoveel mensen, waaronder velen uit de H.Jozefparochie, een troost is voor Wim en zijn kinderen.

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

Wim en kinderen hebben de viering zelf gemaakt en zelf
een voorganger gevonden: pater Franciscaan Hans
Vossenaar uit Nuenen. Een priester uit hetzelfde hout
gesneden als Martien, Wim en Paul, die op een
dienende manier voorging met oog voor Tineke, Wim
en familie. Vanuit Oase hebben we alleen wat hand- en
spandiensten verricht.
Na afloop zei iemand van de protestantse gemeente dat
ze ontroerd en trots was dat zo’n warme katholieke
viering in haar kerk mogelijk was.
Aankondigingen activiteiten buiten Oase:
Hoogtepunten Mattheus-Passion in Christus Koning
Zoals ieder jaar voert het Kempenkoor op de
maandagavond in de Goede Week hoogtepunten uit de
Mattheus Passion van J.S. Bach op in een kerk in de
regio. Dit jaar is dat op maandag 15 april om 20.00 uur
in de Christus Koning kerk in Veldhoven.
Oase kreeg een mooie uitnodiging van de organisatie
van de Mattheus: als we vanuit Oase met een groep
mensen komen, krijgen we korting en kosten de kaarten
12,50 euro i.p.v. 16,00 euro. Wie geïnteresseerd is mag
zich tot 10 februari melden bij Jeroen Kok
(jeroen.kok@veldnet.nl)

Website
We hebben op dit moment technische problemen met de
website, waardoor het niet lukt om informatie te
verversen. Daardoor staan er soms achterhaalde en
foutieve data op de site, en staat sommige nieuwe
informatie er niet op. Het gaat vooral over de agenda, juist
het stuk dat we graag up-to-date hebben.
Onze webmaster doet zijn best om dit probleem zo snel
mogelijk te verhelpen.
Koffie?
Onze koffiedienst is dun bezet, en kwetsbaar voor het
(tijdelijk) uitvallen van mensen. Terwijl de koffie na de
viering essentieel is voor het opbouwen van onze
geloofsgemeenschap. Wie wil er helpen om af en toe koffie
te zetten en te schenken? Aanmelden bij Jeroen Kok
(jeroen.kok@veldnet.nl).
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.

