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Beste mensen, 

 

De Forsythia staat er al mooi geel bij, de knoppen 
aan de bomen worden zichtbaar, het voorjaar kan 
beginnen.  
We vergeten de (nog) koude ochtenden voor het 
gemak maar even. 
Met Oase zijn we ook op weg naar een nieuw 
begin: Pasen. De vieringengroep heeft weer een 
mooie viering voorbereid en voor de kinderen (en 
ouders) is er de Paaswaaktocht.  
U leest er in dit blad meer over, van de tijd naar 
Pasen toe tot en met Paasochtend. 
Nog een goede vastentijd toegewenst en veel 
leesplezier. 
 

Hartelijke groet van het bestuur van OASE 
 
 
 

Koffie-engelen gezocht 

Na de viering elkaar ontmoeten bij de koffie is een 
belangrijk onderdeel van het gemeenschap zijn. 
Hier luisteren we naar elkaars verhalen, praten we 
na over de viering en delen we lief en leed. 
Om dit te kunnen blijven doen zijn we dringend op 
zoek naar mensen die willen helpen bij het 
koffieschenken. De mensen die het nu doen zijn 
met te weinig, waardoor ze te vaak moeten 
schenken en dus weinig toekomen aan het praatje 
na de viering. Als er een paar mensen bijkomen is 
iedereen maar af en toe aan de beurt en loopt het 
wat soepeler. Welke engelen willen zich hierover 
ontfermen? Meld je even bij Jeroen. 
 

 

Website                                                                        

Webmaster Axel en Armand hebben zich druk bezig 
gehouden met de haperende Website. De problemen 
zijn opgelost dus u mag er weer van uit gaan dat u de 
benodigde actuele informatie op onze website kan 
vinden. Mocht u toch nog iets opvallen dan horen we 
het graag, hoe meer ogen……. 

Agenda 
 

• Dinsdag 19 maart, verstillende dans, Kerkzaal, 

10.00-12.00 uur 

• Woensdag 20 maart, Oecumenische 

vastentijdviering, 19.00 uur 

• Woensdag 27 maart, Oecumenische 

vastentijdviering, 19.00 uur 

• Woensdag 4 april, Oecumenische vastentijdviering, 

19.00 uur 

• Woensdag 10 april, Oecumenische vastentijdviering 

19.00 uur 

• Zaterdag 13 april, OASE viering,Palmpasen, 19.00 

uur 

• Woensdag 17 april, speciale Oecumenische 

vastentijdviering rondom het lijdensverhaal, 19.00 

uur 

• Zondag 21 april, Oase paasviering, ’t Jikt, 10.30 uur, 

zie info in dit blad 

 

    Zie ook de actuele agenda op onze website. 
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Boek over pastor Wim Jenniskens                  

Zoals wellicht bij u bekend is er een boek 
verschenen met teksten van onze overleden pastor 
Wim Jenniskens. Een uitnodiging voor de 
presentatie heeft u wellicht al op een andere 
manier gekregen. De brief met uitnodiging is iets 
te lang voor in dit blad maar we sturen het graag 
als een aparte bijlage mee. 

Oasevieringen in de vastentijd                           
Het thema van deze vieringen is dan ook: ‘een 
nieuw begin’. Iedere woensdagavond om 19.00 
uur. De woensdag in de Goede Week, 17 april, 
volgen we het lijdensverhaal in woord en beeld.  

Viering  zaterdagavond 13 april Palmpasen. 
In deze viering nemen Tonny en Ed Colnot ons 
mee in de bijzonderheid van deze dag met 
vooruitzicht op Pasen. Er worden palmtakjes 
gezegend die na de viering kunnen worden 
meegenomen. 
 

Lijdensverhaal 
Woensdagavond 17 april horen en zien we het 
lijdensverhaal. In woord en beeld gebracht met 
een presentatie door Rita van Son. 
 

Paasviering zondagmorgen 21 april 
Pasen vieren we in Blokhut ‘t Jikt in Zeelst evenals 
vorig jaar. Om 9.15 uur beginnen we met een 
‘Verstillend Moment’. Een kort gebed, een lied en 
een moment om het paasgebeuren op ons in te 
laten werken. Om 9.30 uur gaan we aan het 
ontbijt. De Paasviering begint om 10.30 uur. 
Jeanneke de Bot en Els Bazelmans verzorgen deze 
viering, waarin ook ruim plaats is voor kinderen. Zij 
heten ons welkom en kunnen meehelpen met 
water en het aansteken van kaarsjes. Na afloop is 
er koffie en de paashaas gaat met de kinderen 
paaseieren zoeken. 

Aanmelden Paasontbijt 
Wie daar aan deel wil nemen moet zich aanmelden 
bij Frank Bockholts, mondeling, met een appje naar 
06-40394625, of 
mail fhtmbockholts@onsbrabantnet.nl. Vermelding 
met naam en aantal volwassenen en aantal kinderen. 
 
Hulp bij inrichten van de blokhut. 
Het klaarzetten van stoelen, tafels en inrichten voor 
de viering doen we zaterdagmiddag 20 april vanaf 
14.00 uur. Hulp is zeer welkom en ook hier geldt: vele 
handen maken licht werk. Voor het klaarzetten van 
het ontbijt op zondagmorgen kunnen we ook nog 
handjes gebruiken. Het boodschappenlijstje is klaar, 
maar wie wil boodschappen doen? Aanmelden graag 
bij Frank, zie hierboven. 
  

Paaswaaktocht 

Wandeltocht, voor de jeugd, mét hun ouders 
én voor iedereen die iets anders rond Pasen zoekt en 
even stil wil staan bij het paasverhaal of er kennis 
mee wil maken. 
Je kunt starten met deze tocht van 3,5 km tussen 19 en 
20 uur bij de Immanuelkerk,  
Door de aangegeven route te volgen wordt je steeds 
meer ondergedompeld in het paasverhaal om aan te 
komen bij het grote Paasvuur op het oude Jozefplein. 
Hier wordt om 21.30 uur het vuur ontstoken en er 
worden gezamenlijke teksten van 
Geloofsgemeenschap Oase en de Protestanste 
Gemeente Immanuel uit Veldhoven en Het Baken uit 
Eindhoven gelezen. Van daaruit mag je om 22 uur 
aansluiten bij de Paasviering van de Immanuel 
gemeente. 
 

Bingo kaarten bij de Oase viering. 

Omdat er in verhouding weinig kinderen komen 
tijdens de Oase vieringen, en als ze komen steeds 
kinderen uit één gezin, is besloten geen 
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Kinderwoorddiensten meer te organiseren.  Toch 
is het voor kinderen nog steeds leuk om mee naar 
de dienst te komen. Voor hen liggen er namelijk 
“Bingo kaarten” klaar om tijdens de dienst goed op 
te letten wat er zoal gebeurd tijdens de viering. 
Dat dat een feestje is wordt wel duidelijk zodra 
iemand een ‘rijtje vol’ heeft en er Allelujah! 
geroepen mag worden. Dus geen reden om de 
kinderen thuis te laten. 

 
Israëlreis                                                                      

Op Maandagavond 4 maart heeft Myriam 
Schoutsen een informatieavond gegeven over de 
te organiseren Israël reis rond oktober dit jaar. Een 
overweldigend aantal van rond de 25 personen 
kwam zeer geïnteresseerd naar haar uitleg en 
ideeën over die reis luisteren. Met alle 
aangedragen wensen op zak gaat zij nu aan de 
slag om een mooi programma in elkaar te zetten.  
Zodra er iets nieuws hierover te vermelden valt 
dan komt het weer in dit blad.  Alle opgegeven 
personen krijgen persoonlijk bericht over de stand 
van zaken. 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


