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Beste mensen, 

 

Hierbij het mededelingenblad van november. 
Sinterklaas is bijna in het land. Het kinderfeest kan 
beginnen. Daarna maken we ons op voor het 
Kerstfeest. 
In dit blad kunt u er al e.e.a. over lezen. 
Nadere info zal nog volgen. 
Alvast een mooi Sinterklaasfeest met 
kinderen/kleinkinderen toegewenst en een goede 
adventtijd. 
 
Hartelijke groet van het bestuur van OASE 
 
 
Israelreis impressie 

 
 

Van 28 oktober t/m 8 november is een groep 
mensen van Oase en de Immanuelkerk naar Israël 
geweest. 
 

 
In een mooie reis zijn veel heilige plaatsen bezocht 
onder de bezielende leiding van Myriam Schoutsen. 
Indrukwekkende plaatsen maar ook indrukwekkend 
om met een groep op pad te gaan “in het spoor van 
Jezus van Nazareth” en met elkaar in vertrouwen te 
delen, beleven, huilen en lachen. 
Een prachtige beleving. 
Van hotel naar nomadentent en van een druk 
Jeruzalem naar de woestijn. 
Wilt u meer weten, vraag er gerust naar.  
 
Viering 9 november 

Soms maakt onze vieringengroep het zichzelf niet 
makkelijk door het leesrooster te volgen. In dit geval 
had Hans de fraaie taak iets moois te maken van een 
ingewikkelde tekst over het leven na de dood, en met 
wie je dan getrouwd zou zijn als je met meerdere 
partners geleefd had. Voor Hans was de centrale 

Agenda 
    Zie ook de actuele agenda op onze website. 

 

• Woensdag 27 november Oecumenische 

adventviering, Immanuelkerk 19.00 uur. 

• Woensdag 4 december Oecumenische 

adventviering, Immanuelkerk 19.00 uur. 

• Dinsdag 10 december, stiltemoment, 20.00 uur  

• Woensdag 11 december Oecumenische 

adventviering, Immanuelkerk 19.00 uur. 

• Zaterdag 14 december, Oaseviering, 19.00 uur 

Immanuelkerk. 

• Woensdag 18 december, Oecumenische 

adventviering, Immanuelkerk 19.00 uur. 

• Dinsdag 24 december Oase Kerstviering, 19.00 

uur de Bosbender. Zie ook verder in dit blad. 
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boodschap van deze tekst dat onze God een God 
van levenden is. 
Dat alles omlijst met mooie gebeden en liederen, 
voorgezongen door Wim en begeleid door Paul. 
Weer een mooie viering die de aanwezigen wist te 
raken. 
 
Op weg naar Kerstmis 

Adventvieringen 

In de weken die we nog te gaan hebben zijn er vele 
gelegenheden om ons voor te bereiden op het 
Kerstfeest. Met de vieringengroep en dominee 
Wim Dekker is er vanaf 27 november iedere 
woensdagavond een korte gebedsdienst met als 
thema: ‘De schepping reikhalst naar een nieuw 
begin’. Afgewisseld met liederen en gebeden lezen 
we passages over de stal, de os, de herders en de 
engelen die getuigen van de geboorte van Jezus. 

Kerstwandeling 

24 december om 16.00 uur verzamelen we weer bij 
de kinderboerderij de Hazenwinkel voor de 
kerstwandeling met herders en drie koningen naar 
blokhut de Bosbender voor een korte viering. In 
het volgende nummer zal uitgebreider over deze 
wandeling geschreven worden. 

Kerstviering 

Op kerstavond, 24 december, vieren we samen 
Kerstmis. Om 19.00 uur komen we samen in de 
sfeervol ingerichte blokhut de Bosbender.  

Ontmoetingsdag kleine 

geloofsgemeenschappen 

Zaterdag 9 november was de jaarlijkse 
ontmoetingsdag van kleine 
geloofsgemeenschappen. Dit jaar was de 
bijeenkomst in Roermond bij de Jonge Kerk, die 
haar 50-jarig bestaan vierde. Er waren 130 mensen 
van gemeenschappen zoals Oase uit het hele land, 

maar vooral uit Brabant en Limburg. Frank Bockholts 
en Jeroen Kok waren vanuit Oase aanwezig. 
In het ochtendprogramma waren er drie sprekers: 
Paul Wennekes (medewerker van de (Konferentie 
Nederlandse Religieuzen), die liet zien dat de 
seculiere maatschappij zich volop bedient van 
Christelijke symbolen (en dat mensen die symbolen 
dus ook herkennen) en dat er daarnaast een flink 
aantal initiatieven zijn om woongemeenschappen die 
op kloosters lijken op te richten (vaak vanuit de oude 
kloosterorden), waarbij het belangrijk is om de 
identiteit van de gemeenschap helder te krijgen. 
Thomas Quartier (Benedictijner monnik), die 
betoogde dat het heel mooi is voor gemeenschappen 
om naar buiten gekeerd te zijn en van alles te doen in 
voedselbanken, vluchtelingenwerk, etc., maar dat het 
belangrijk is om zich ook regelmatig naar binnen te 
keren in stilte en gebed om in contact te blijven met 
de Bron van waaruit je naar buiten kunt gaan. 
Juut Meijer (pastor Dominicus Amsterdam) die het had 
over de activiteiten die de Dominicus doet om naar 
buiten te treden, wat de ene keer beter uitpakt dan 
de andere. 
Na de prima verzorgde lunch gingen we in groepen 
met elkaar in gesprek over stellingen die de sprekers 
hadden aangeleverd. Inspirerende gesprekken 
waarbij het leuk was te horen hoe andere 
gemeenschappen zich georganiseerd hebben. 
De dag werd afgesloten met een Vesper-viering 
waarin we met woord en samenzang deze mooie dag 
vierden. Door diverse mensen van de Jonge Kerk, van 
de Kapel, van Antonius in Beweging en van de San 
Salvator gemeenschap werden we gevraagd om de 
mensen van Oase te groeten. 
 
Volgend jaar zal de bijeenkomst plaatsvinden in de 
regio Eindhoven bij de Kapel (voorheen de 
Studentenkapel). Oase gaat dit samen met SOVE, de 
Augustijnen en de oud-Katholieke kerk ondersteunen. 
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Een ervaring (of reactie?) van een bezoekster 

van het –stiltemoment- op 12 november 

 
Het was fijn om een half uurtje  stil te zijn; mijn 
hoofd de gelegenheid te geven even in de  
“ rust stand ” te gaan, waar ik  thuis met een toch 
wel volle agenda  moeilijker voor kies.  
Voor mijn hoofd was dat niet  zo eenvoudig maar 
het sfeervolle hoekje in de kerkzaal, dat er speciaal 
voor was ingericht, hielp om het stil zijn 
aangenaam te vinden. Alleen was het zo jammer 
dat we met zo weinig mensen  waren. 
Het was voor mij een waardevolle ervaring die 
best nog wel wat langer had mogen duren. 
 
Om die reden heb ik de volgende keren (10 dec. en 
21 jan.)  al in mijn agenda geschreven en hoop dan 
zo dat meer mensen deze kans aangrijpen om de 
stilte in jezelf uit te nodigen;  samen stil zijn heeft 
een nog veel grotere kracht. 
 

Samen naar de Kapel in Eindhoven 
De Kapel heette vroeger de Studentenkapel en 
vierde hun diensten in de kapel van Mariënhage 
dat nu Domusdela heet en van de Augustijnen was. 
Oase heeft regelmatig contact met mensen van De 
Kapel, de Augustijnen-Eindhoven en SOVE..  
19 Januari 2020 zijn we als Oasegemeenschap 
uitgenodigd om met een groot aantal mensen hun 
viering bij te wonen. De vieringengroep zal een 
bijdrage leveren in deze dienst. Laat weten aan 
bestuur of vieringengroep of je meegaat. We 
kunnen het samen rijden dan organiseren. 
 
Zien we elkaar nog? 
Sinds Oase vanaf begin 2016 gastvrij onderdak 
heeft gevonden in de Immanuelkerk en zich daar 
inmiddels helemaal thuis voelt, zijn we veel 
contacten kwijtgeraakt met de velen die we 

voorheen in de Veldhovense kerken zagen. Het blijkt 
van beide zijden dat we elkaar missen. Het is al een 
lang gekoesterde wens om elkaar weer eens te 
ontmoeten. Volgend jaar, de week na Pasen, houden 
we op zondag 19 april een middag waar iedereen uit 
de voormalige parochies welkom is om uit te 
wisselen, te ontmoeten en te delen. Heb je daar een 
idee over? Laat het horen. Noteer het vast in de 
agenda. 
 

Adventsmiddag 2019 zie bijlage. 

Op dinsdagmiddag 17 december a.s. is weer de 
jaarlijkse adventsmiddag in de Immanuelkerk. 
In de bijlage vind u een aanmeldingsformulier voor 
een mooie en gezellige middag.  
Namens  de werkgroep Adventsmiddag 2019, 
Carolien Welting, coördinator  
Tel.nr. 0402300461 
 
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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