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Beste mensen, 

 

Voor u ligt het mededelingenblad van september, met 

weer veel activiteiten en overige berichten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Oase 

 

 

 

 

 

21 september Vredesviering 

 

 
 

De viering is in de vorm van een zogeheten Thomas-

viering, waarbij we na een gezamenlijke opening in 

groepen uiteengaan om over vrede te zingen, praten, 

mediteren, etc.. Daarna komen we  weer bij elkaar om 

biddend en zingend af te sluiten. 

21 September, 19.00 uur in de Immanuelkerk. 

 

 

 

 

Kliederkerk 

                        

 

 

 

 
 

Op Zondag 6 Oktober gaan we weer een Kliederkerk 

viering houden. 

Dit is een viering voor jonge gezinnen, maar graag leren wij 

ook van ouderen. 

Dus ook ouderen, mét of zonder hun (klein)kinderen zijn 

van harte welkom. Samen leren we van elkaar en genieten 

we van elkaar.  

Alle generaties samen. 

Zeker deze zondag is het thema :Samen Spelen, Samen 

Delen. 

We delen met elkaar en met mensen die het wat minder 

hebben op de wereld. We gaan samen schoenendozen 

versieren en vullen! 

We ontdekken samen, we vieren samen én we eten 

samen. 

Agenda 
    Zie ook de actuele agenda op onze website. 

 

• 21 september vredesviering 19.00 uur, 

Immanuelkerk 

• iedere dinsdagmiddag en donderdagochtend 

koffie in de huiskamer. 
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Deze keer willen we een-samen-delen-maaltijd 

organiseren: 

Iedereen brengt wat mee! Dus kom je deze keer naar de 

Kliederkerk, breng dan wat te eten mee voor je zelf én 

nog iets extra’s voor een ander. (en heb je niets, ben je 

ook welkom en mag je mee delen). 

Iets te eten kan zijn:   gesmeerde broodjes, pizza 

puntjes, stukje fruit, tomaatjes, kleine wrapjes, kaas 

blokjes, …alles wat je zelf lekker vindt en wat lekker is 

voor een ander! 

Wij zorgen voor drinken bij het eten! 

Tot 6 oktober, 16 uur! 

 
 

 

 

Wist u dat….. 

Paul Clement twee weken geleden aan zijn hart is 

geopereerd. Vorige week is hij weer thuisgekomen en naar 

wij horen gaat het goed met hem. Wij wensen hem 

uiteraard een spoedig herstel. 

 

Henk Waarma op de ziekendag vorige week zondag een 

koninklijke onderscheiding heeft ontvangen voor zijn 40 

jaar vrijwilligerswerk voor de ziekendag. Wij feliciteren 

hem daar van harte mee.  

 

Oaseviering 14-09-2019 

Elkaar het leven geven 

Dat was het thema van de ziekenviering van zaterdag 14 

september door Tonny en Ed. In een eenvoudige en 

sfeervolle viering lazen we het verhaal van het dochtertje 

van Jaïrus, dat dood ging. Maar Jaïrus haalt Jezus, die zo 

gelooft in het leven, dat hij het meisje weer laat opstaan. 

Tonny legde in haar levend woord uit hoe wij als 

volgelingen van Jezus elkaar het leven kunnen geven door 

om te zien naar eenzame mensen. Want meer dan het 

fysieke ongemak van ziekte hebben zieken last van 

vereenzaming. 

 

9 november Ontmoetingsdag kleine 

geloofsgemeenschappen 

 

Ontmoetingsdag Kleine Geloofsgemeenschappen 

Zoals al eerder aangegeven is er op 9 november de 

ontmoetingsdag kleine geloofsgemeenschappen. Dit jaar in 

Roermond bij de Jonge Kerk, die dit jaar 50 jaar jong is. Op 

deze ontmoetingsdag kun je anderen ontmoeten die ook 

ergens in het land bij een kleine geloofsgemeenschap 

horen. Sommigen al langer, anderen korter, maar altijd vol 

inspirerende verhalen over samen geloven. Meer 

informatie en aanmelden op de website van de Jonge Kerk 

Roermond. 

Volgend jaar gaat deze ontmoetingsdag waarschijnlijk in 

Eindhoven plaatsvinden. Vorige week hebben 

vertegenwoordigers van SOVE, de Augustijnen (Glorieux), 

de Kapel (voorheen ESK), de oud-katholieke kerk in 
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Eindhoven en Oase samengezeten en besloten om dit 

samen te organiseren, met de Kapel als 

hoofdaannemer. Zij vieren dan 50 jaar oecumene. 

 

Zilveren lieddag 

De (grotere) poster en programma vindt u als bijlagen 

bij dit mededelingenblad. 

 

 
 

2 vieringen in november 

Alvast een vooraankondiging: op 2 november een 

Allerzielenviering en op 9 november een reguliere Oase-

viering. 

 

 

Waar houdt het bestuur zich zoal mee bezig?. 

Een kleine greep uit de afgelopen bestuursvergadering: 

VOG verklaringen voor onze pastorale zorgers, afstemmen 

met de Immanuel over de Kerstviering voor kinderen, 

terugkoppeling van het initiatief om de ontmoetingsdag 

kleine geloofsgemeenschappen 2020 in Eindhoven te 

houden, de planning van de muziekavond over Arvo Pärt, 

een mogelijke excursie, de onderwerpen voor deze 

nieuwsbrief. Zo proberen we iedere maand weer om de 

Oase een stukje meer tot bloei te brengen. 

 

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 

040-2530267 

 

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. 

 

 

 

 


