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Beste mensen,
Voor de één weer rust na een drukke tijd, voor de
ander rust na een móóie tijd.
Wij hopen dat iedereen een hele goede Decembermaand gehad heeft met als hoogtepunt natuurlijk
de Kerstdagen, (en oud en nieuw).
We komen weer langzaam in rustiger vaarwater,
nauwelijks sprake van winter, de planten schieten
alweer uit.
In dit blad komt weer van alles voorbij,
terugblikken en nieuwe activiteiten.
Wij wensen u allen weer een heel mooi en gezond
jaar toe.
Alle goeds en hartelijke groet van het bestuur van
OASE

Decembervieringen
KliederKerst
Net als vorig jaar hadden we een kliederKerstviering voor kinderen en hun (groot-)ouders. Bij de
kinderboerderij stonden de drie koningen al te
wachten toen zich zo’n 70 mensen verzamelden
om samen achter de ster aan te gaan. Onderweg
kwamen we de herders en een engel tegen, die
hun belevenissen vertelden en zongen.

Agenda
Zie ook de actuele agenda op onze website.
•
•
•

•
•

Zondag 19 januari, samen met “de Kapel”,
Eindhoven viering om 12.00 uur
Dinsdag 21 januari, stiltemoment, 19.30 uur,
Immanuelkerk
Zondag 26 januari Oecumenische viering Week
van Gebed voor de eenheid van de Christenen.
Immanuelkerk 10.00 uur.
Zaterdag 8 febr. Oaseviering, 19.00 uur.
Dinsdag 3 maart, muziekavond, Arvo Pärt,

19.30 uur Immanuelkerk
In de stal/blokhut vonden we Jozef en Maria en het
Kind.
Nadat Hetty had uitgelegd dat Kerst over iets anders
gaat dan cadeautjes en eten, vertelde Lieuwe het
Kerstverhaal en zongen we samen de bekende
Kerstliederen. Er werden kribjes met Jezus geknipt en
geplakt en we deelden Kerstkransjes en koekjes met
geboorte-muisjes. Alle kinderen kregen de gelegenheid
om te bidden en een (elektrisch) kaarsje aan te doen.
Het was weer een levendige en inspirerende viering,
waarmee we laten merken dat kerk zijn iets is waar
kinderen en ouders veel plezier aan kunnen beleven.
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Oase Kerstviering

“Geef het licht door” was het thema van onze
Kerstviering. Jeanneke en Piet gaven prachtig vorm
aan deze opdracht. Magisch was het moment dat
het licht in de vorm van een kaars letterlijk werd
doorgegeven, voorzien mooie woorden tussen
gever en ontvanger. In de mooi versierde blokhut
kwamen we samen en zongen we uit volle borst
mee met Frank en Emmy. En genoten we van het
bijzondere Kerst-stuk van Mary. Na afloop werd er
gezellig koffie gedronken.

De TOP 2000 viering
Nu al voor de derde keer organiseerde de
Immanuelkerk op de zondag tussen Kerst en Oud- en
Nieuw de TOP 2000 viering. Een informele viering
waarin een aantal liederen uit de TOP 2000 aan bod
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kwamen met daarbij de motivatie waarom degene
die dit lied had aangedragen het zo mooi,
ontroerend, toepasselijk vindt. Mooie verhalen
waarmee we elkaar inspireren.

De liederen werden vervolgens afgespeeld op de
beamer. Nieuw dit jaar was dat een aantal ook live
gespeeld werden door Lieuwe Wijbenga. Lieuwe
liet weten dat hij volgend jaar zijn band meeneemt.
Gelukkig werden alle teksten ook geprojecteerd
zodat er volop meegezongen kon worden.
Ook nieuw was de intro-quiz waarbij we de intro’s
moesten raden die Lieuwe speelde. Tijdens de
viering bleef de bar gewoon open, en kon je naast
de muziek ook van je drankje (en de borrelnootjes)
genieten.

Opvallend vond ik dat er niet alleen gekozen werd voor
lieve luisterliedjes, maar dat ook het stevigere
gitaarwerk ruimschoots aan bod kwam met o.a. Mother
Earth van Within Temptation en de prachtige versie die
Disturbed gemaakt heeft van Sound of Silence.

Stiltemoment
Half december hadden we ons tweede stiltemoment.
Alle bezoekers hadden zich even ontworsteld aan de
drukte op weg naar Kerst om 20 minuten niets te doen,
niets te hoeven, niets te zeggen. Heerlijk is dat, even
weg van drukte en druk. Een cadeautje voor jezelf.
Het derde stiltemoment is op dinsdag 21 januari om
19.30 uur. Je bent van harte welkom om dit dan ook te
ervaren.
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Muziekavond
Onze muziekavond rondom Arvo Pärt die we
gepland hadden op 15 maart gaan we combineren
met een soortgelijke avond die vanuit de
Immanuel georganiseerd wordt. Thijs Soede laat
ons de film over de Johannes passie van Arvo Pärt
zien en vooral horen. Deze avond vindt plaats op
dinsdag 3 maart om 19.30 uur.
Viering 11 januari
Op 11 januari hadden we de eerste viering van dit
jaar. Een hoopvolle viering rondom de doop van
de Heer. Waarin we werden aangemoedigd om de
woorden uit de hemel ter harte te nemen: “Jij bent
mijn geliefde zoon (of dochter), in jou vind ik
vreugde”. En dat gezegd door God, waarover we in
de geloofsbelijdenis zeiden: “Ik geloof in God, die
liefde is, begin en einde van al wat is, die niemand
laat vallen.”
19 april Ontmoetingsmiddag
Iedereen spreekt en leest wel over de leegloop
van de kerken. Het is een gegeven in heel de
westerse kerken. Dat betekent niet dat er minder
gelovigen zijn, maar er mist iets in de
geloofsbeleving van mensen en de manier waarop
de kerk het doet. Kerken sluiten, maar er ontstaan
steeds meer kleine geloofsgemeenschappen die
hun weg zoeken. Na de sluiting van de kerken in
Veldhoven hebben vele parochianen de weg naar
de kerk verlaten. De gemeenschappen die
gevormd waren zijn uit elkaar gevallen. Al die
mensen willen we de gelegenheid geven om toch
weer eens bij elkaar te zijn, bij te praten en met
een handdruk elkaar in de ogen te kijken.
Zondagmiddag 19 april is daar alle gelegenheid
voor in de Immanuelkerk met hapje en drankje,
een lied en een praatje. Noteer de datum vast in de
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agenda. In het volgende mededelingenblad geven we
meer informatie. Suggesties zijn welkom.
Pianist(e) gevraagd.
Voor de muzikale begeleiding van onze vieringen
hebben we twee pianisten die elkaar afwisselen en
vervangen en dat gaat goed. Paul van der Steen heeft
aangegeven dat hij na augustus wil kijken welke
vieringen hij nog blijft spelen. We zoeken daarom
iemand die een deel van het rooster kan invullen. Dus
als iemand een tip heeft voor een pianist(e) dan neemt
Frank contact met hem of haar op.
Vieringengroep
In 2019 zijn er door de vieringengroep 27 vieringen
verzorgt. Naast de maandelijkse vieringen op de 2e
zaterdag van de maand zijn er de advent- en
vastenvieringen. Met kerstmis verzorgen we de
Kerstwandeling samen met Kliederkerk en ’s avonds de
Oase kerstviering in de Bosbender. Pasen vieren we in
de blokhut in Zeelst met het Paasontbijt. Met een groep
van 11 leden en 7 vaste voorgangers kunnen we
terugkijken op mooie vieringen in goede samenwerking
met de Immanuelgemeenschap. De samenstelling van
de vieringengroep is heel gevarieerd en kijkt daardoor
niet met alles door dezelfde bril. Dat maakt
voorbereiden een interessante en leerzame klus voor
de voorgangers. Al met al zou het goed zijn als we wat
verjonging konden vinden.
Week van Gebed
Op zondagmorgen 26 januari vieren we samen met de
Immanuelgemeenschap de Week van Gebed voor de
eenheid van de Christenen. Oase neemt op uitnodiging
van de Immanuelkerk deel aan deze dienst met Huub
Bukkems als medevoorganger. In deze viering gaat het
om vluchtelingen en schipbreukelingen naar analogie
van Paulus die schipbreuk leed op zijn reis naar Malta,

Stichting Geloofsgemeenschap Oase
Mededelingenblad nummer 041 Januari 2020

5/6

zoals te lezen is Handelingen, hoofdstuk 27 en 28.
De dienst begint om 10.00 uur.
Verstillende dans
Dinsdagmorgen 14 Januari hebben 9 mensen weer
erg genoten van de “ verstillende dans”.
Jacqueline Wolbrink had mooie dansen
uitgekozen, nu rondom het thema:
“ hemel en aarde”; het openingsgedicht van Jet
sloot hier “ toevallig” helemaal bij aan.
De muziek en de teksten waren zo helpend om
iets te voelen van “ verbinding/samenvallen” met
dat waar de dans en de bewegingen uiting aan
wilden geven.
Zonder woorden, toch woorden geven aan
………..zo voelde het, soms ook als “ biddend
dansen”.
Iedereen kijkt weer uit naar de volgende keer en
dat is dan weer het laatste dansmoment van dit
seizoen.
We hebben dan voor een avond gekozen om zo
iedereen een kans te geven.
Dinsdagavond 21 april van 19.30u- 21.30u in de
Immanuelkerk.

Laat dit moment niet aan je voorbij gaan; daar krijg
je echt spijt van!
Een warme dansgroet van
Jet en Jeanneke

Paaskaarsen bestellen
Via Oase kunt U Huis-Paaskaarsen van Boca
bestellen. Er zijn 4 modellen, die elk in 4 groottes
geleverd worden.

Kosten:
60 cm
40 cm

58,95 euro
33,75 euro
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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.

6/6

