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Op een winderige februari-dag hartverwarmend
nieuws rondom onze geloofsgemeenschap.
Jaarverslag 2019
Het bestuur van Oase heeft het jaarverslag van 2019
afgerond, waarin een compleet overzicht wordt
gegeven van alle activiteiten van de Stichting in
afgelopen jaar. We kijken terug op weer een volle
agenda met een mooie inhoudelijke variëteit,
waarbij we dank moeten zeggen voor de passie en
inzet van alle vrijwilligers.
Middels de kascontrole door de Raad van Toezicht
zijn ook de financiële boeken gecontroleerd en
akkoord bevonden. Hieruit valt te concluderen dat
het vermogen van de Stichting dit jaar wederom is
gegroeid, nadat we de afgelopen jaren al een
gezonde reserve hadden opgebouwd.
Echter juist hier, blijken we als Stichting toch
kwetsbaar. De continuïteit vanuit de financiële
middelen is geborgd voor de korte en middellange
termijn. Echter de financiële reserveringen en
middelen voor voorziene activiteiten worden
onvoldoende benut. De belangrijkste reden
hierachter zijn de handjes, die deze activiteiten
zouden kunnen en mogen organiseren.
We hebben een prachtige kern van vrijwilligers, maar
deze zetten zich vaak in voor meerdere activiteiten.
Maar deze kern is ook klein, en meer vragen van
deze mensen achten we niet verstandig. Hulp en
aangroei van vrijwilligers voor taken, hoe klein dan
ook, kunnen de druk van deze schouders verlichten.
Vele handen maken licht werk. De continuïteit van
de Stichting hangt meer dan ook evident af van de
inzet, energie en tijd die een bredere basis van
mensen kunnen en willen geven…

Agenda
• Woensdag 26 februari 19.00 uur Aswoensdagviering
• Alle woensdagen in de vastentijd 19.00 uur
avondgebed
• Dinsdag 3 maart 19.30 uur muziekavond Arvo Pärt
• Zaterdag 14 maart 19.00 uur Gebedsviering met
Hans van Hak en Ed Colnot
• Woensdag 23 maart 19.30 uur Vrienden van Oase
avond
Zie ook de actuele agenda op onze website.

Het jaarverslag is te lezen vanaf de Oase website via deze
link, of onder kopje “over” en dan “jaarverslag”.
Oproep voor vrijwilligers en nieuw bestuur
Bij het vorige mededelingenblad verstuurden we u allen
een oproep voor vrijwilligers en ook nieuwe
bestuursleden, zie ook hier. Zoals u ook in het bericht
over het jaarverslag (en in het jaarverslag) kunt lezen, is
en wordt het cruciaal om de basis van vrijwilligers en
ondersteuners te verbreden. Voor grote en kleinere
taken. We brengen deze oproep nog graag onder de
aandacht. Mogen we op u rekenen? Laat ons dat svp
weten via bestuur@oaseveldhoven.nl.
Een belangrijke oproep gaat uit naar vrijwilligers om
actief plaats te nemen in ons Bestuur, nu daarin in ieder
geval twee bestuursleden afscheid nemen. We zouden
erg graag horen of u daarin interesse heeft, maar ook als
u erover twijfelt en er vragen over heeft. Dan kunnen we
met u in gesprek. Zoals in het bericht gesteld, valt over
herverdeling van taken en rollen te spreken. Wendt u
zich eventueel tot de Raad van Toezicht (adressen in dit
document)!
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26 februari Aswoensdagviering
Samen met de Immanuel beginnen we aan de 40dagentijd. In deze viering kan ook een as-kruisje
ontvangen worden. In de daarop volgende
woensdagen in de vasten-tijd zijn er weer de
avondgebeden. In de goede week wordt dit een
bijzondere viering rondom het lijdensverhaal.
3 maart Muziekavond Arvo Pärt
Om 19.30 uur geeft Thijs Soede een inleiding op de
film over de Johannes-passie van Arvo Part. Daarna
gaan we die film bekijken en beluisteren. Samen
kijken en luisteren is een mooie ervaring en een fijne
manier om je voor te bereiden op Pasen.
23 maart Vrienden van Oase avond
Aansluitend aan de vasten-viering van 23 maart
hebben we onze jaarlijkse Vrienden van Oase-avond.
Doel van deze avond is om samen de koers van Oase
te bepalen. Het bestuur zal inzicht geven in de
financiën en verslag doen over het afgelopen jaar.
Daarnaast zal er afscheid genomen worden van
Victor en Renate als bestuursleden. Hopelijk kunnen
we dan ook een of meer nieuwe bestuursleden
verwelkomen, en anders moeten we het gaan
hebben over de invulling van een aantal taken die de
bestuursleden nu op zich hebben genomen.
Daarnaast zal er volop gelegenheid zijn voor
suggesties, vragen en plannen vanuit de aanwezigen.
19 april Ontmoeting
De voorbereidingen voor deze middag zijn in volle
gang. De opzet voor deze middag is voor alle
parochianen, maar vooral voor mensen die het
contact met medeparochianen zijn kwijtgeraakt en
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hun de gelegenheid te geven elkaar weer te zien en te
ontmoeten. Door het sluiten van de kerken is voor velen
een dierbare ontmoetingsplaats verloren gegaan. Via
publicaties, mailing en brieven proberen we zoveel
mogelijk mensen te bereiken. Daarbij rekenen we ook
wel op de mond-op-mond reclame door onze
persoonlijke contacten. We ontmoeten elkaar in het
Immanuel OntmoetingsCentrum, zoals de Immanuelkerk
eigenlijk genoemd wordt. Het voorlopige programma is
vanaf 15.00 uur inloop met koffie en gebak. Om 15.30
uur een samenzijn in de kerkzaal met korte teksten,
liederen en een herdenkingsmoment voor overledenen.
Vanaf 16.00 uur alle gelegenheid voor onderlinge
ontmoeting. Daarbij zal zeker de inwendige mens goed
verzorgd worden.
Felicitaties
SOVE, Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven
vierde op 1 februari hun 10 jarig bestaan en op 15
januari vierden de Oud-Katholieken in Eindhoven hun 75jarig bestaan. Met beide gemeenschappen hebben wij
als Oase contacten en hebben hen dan ook van harte
gefeliciteerd.
Jeroen Kok is als afgevaardigde van het bestuur naar de
jubileumviering van SOVE geweest en heeft daar een
Oase-kaars aangeboden.
Viering met De Kapel en Oase
Op zondag 19 januari was een flinke delegatie van Oase
op uitnodiging in de viering bij de Kapel. De Kapel
(vroeger De Studentenkapel) is een oecumenische
geloofsgemeenschap die, sinds het Augustijnencomplex
is gekocht door de DELA, kerkt in de protestantse
Johanneskerk. Ze vieren wekelijks op zondag om 12 uur,
na de eigen viering van de Johanneskerk.
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De intenties zijn om naast de organisatie ook als
kerkgangers samen te vieren en elkaar zo te
ondersteunen. Het was een viering die mee
voorbereid was door Frank Bockholts en waarin
duidelijk herkenbare rituelen van Oase en De Kapel
verwerkt waren. We zoeken naar een datum om hen
uit te nodigen.

Viering 26 januari
Op zondag 26 januari vierden we mee in de
zondagsviering van de Immanuel. Dit was in het
kader van de bidweek voor de eenheid van de
Christenen, en een mooie gelegenheid om aan de
mensen van de Immanuel iets te laten zien van Oase.
Huub Bukkems had de viering namens Oase mee
voorbereid en ging mee voor. Het was een mooie
viering, die ook een echte eenheid was. Een aantal
Oase-elementen (zoals de opening met klankschaal
en het lichtje van de maand) waren duidelijk
herkenbaar, maar pasten uitstekend in de totale
viering. Dit is zeker voor herhaling vatbaar, en dat
hoorden we ook van een aantal bezoekers van de
Immanuel.
Viering 8 februari
Ed en Tonny hadden weer een prachtige viering
gemaakt rondom de tekst uit Mattheus waarin Jezus
zegt: “Jullie zijn het zout van de aarde”. Een oproep
om er voor elkaar te zijn. Een flinke opdracht, maar
een waar we met vertrouwen op God aan mogen
werken. In het slotlied de prachtige zegenwens: “Dat
je de vruchten van je leven proeft en gaat in vrede.”
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Zo heet een van de netwerkorganisaties van Kleine
Geloofsgemeenschappen. Zaterdag 8 februari hebben
we deelgenomen aan een contactdag in Utrecht. De
centrale vraag was hoe al die geloofsgemeenschappen
naar de toekomst kijken. Er waren 18
vertegenwoordigingen uit midden en Zuid-Nederland
met ieder hun eigen ontstaansgeschiedenis. In
gemengde groepen zijn vier vragen besproken: Wat
kunnen we zelf, hoe houden we ons in stand, waar halen
we hulp en hoe doen anderen het? Als resultaat kwam
eruit dat we goed moeten communiceren en
samenwerking zoeken met andere
geloofsgemeenschappen. Zorg voor een goed netwerk,
blijf authentiek, zorg voor kwaliteit in vieringen en
organisatie, denk aan professionele ondersteuning. Het
zijn aandachtspunten voor ons bestuur en
vieringengroep.
Huispaaskaarsen
De actie voor het bestellen van huispaaskaarsen is
gesloten. De bestelde kaarsen zullen voor Pasen
aanwezig zijn. Met de bestellers zal contact worden
opgenomen.

