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Wat was het fijn om weer  

samen te komen! 
 

Op 12 september was er voor het eerst weer een 

viering met bezoekers. 25 mensen hadden zich 

aangemeld. Spannend voor hen, maar ook voor de 

8 man sterk organisatie, die de inhoud van de 

viering en de begeleiding verzorgde. Gelukkig 

konden we profiteren van de ervaring die Hetty 

heeft opgedaan met de vieringen van de Immanuel. 

Zoals gevraagd kwam iedereen een beetje op tijd, 

zodat ze rustig naar hun plaatsen begeleid konden 

worden. 

 

De viering zelf voelde heel vertrouwd. Huub en Piet 

hadden er weer iets moois van gemaakt, rondom 

het thema vergeving. Ook in de Bijbelverhalen komt 

naar voren dat vergeving noodzakelijk is om weer 

vooruit te kunnen, maar dat dat nog niet betekent 

dat het makkelijk is. Fijn om ook weer (beperkt) 

samen te kunnen zingen, wat onder aanvoering 

van Wim hartstochtelijk werd gedaan. Helaas was 

het nog niet mogelijk om brood voor onderweg te 

delen, maar ook daar hopen we een oplossing voor 

te vinden die corona-veilig is, maar ook de 

symboliek overeind houdt. 

 

De viering werd ook via KerkTV uitgezonden, en 

dat blijven we in ieder geval tot het einde van het 

jaar doen. Daarna gaan we, ook aan de hand van 

de kijkcijfers, bedenken of we het extra werk vinden 

opwegen tegen de waarde van KerkTV. Uiteraard 

stellen we ook de mening van de kijkers zeer op prijs. 

 

Aan het einde van de viering had Hetty nog een 

aangename verrassing: ze wilde met de Oase viering 

vast een keer kijken hoe het mogelijk zou zijn om na 

afloop van de viering samen koffie te drinken. Het 

systeem wat ze daarvoor bedacht had (iedereen op een 

stoel gaan zitten, niet rond gaan lopen en koffie die aan 

tafel geschonken werd) werkte behoorlijk goed. 

Iedereen deed zijn best om dit netjes te doen, dus dat 

geeft de hoop dat we dit ook de volgende vieringen zo 

kunnen doen. 

 

Al met al kijken we terug op een geslaagde viering, 

zowel de inhoud als de uitvoering. Natuurlijk zijn er altijd 

verbetermogelijkheden. Mocht u daar nog tips voor 

hebben, dan horen we het graag. 

 

Bestuur Oase, Jeroen 

(voor een sfeer-impressie, zie de laatste pagina) 

 

Uitvaartviering door Oase 
 

Oase heeft zich lang geleden al afgevraagd of ze in 

staat is om een uitvaartdienst te houden als daar om 

gevraagd wordt.  

Het antwoord daarop is volmondig: Ja. We hebben 

voorgangers die met kennis en ervaring een passende 

uitvaartdienst kunnen verzorgen in goed overleg met de 

familie. Dat kan in de Immanuelkerk. Er zijn goede 

afspraken gemaakt met dominee Wim Dekker en met 

de kerkenraad. 
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In deze coronatijd vraagt het menige aanpassing 

en zijn bijvoorbeeld Ed en Tonny Colnot tijdelijk niet 

beschikbaar. Paul Clement en Myriam Schoutsen 

hebben aangegeven een uitvaart te willen 

verzorgen. Ook kan in overleg eventueel dominee 

Wim Dekker gevraagd worden. Een eigen 

voorganger is natuurlijk ook altijd mogelijk.  

 

Om een uitvaart door Oase te laten verzorgen, laat 

de familie dat weten aan de uitvaartverzorger. Deze 

moet contact opnemen met Oase via Hetty van den 

Hurk als koster van de Immanuelkerk. Zij regelt 

datum en tijd in overleg met de voorganger. 

Over tarieven en afhandeling van rekeningen is een 

duidelijke werkwijze vastgelegd in het Draaiboek 

Uitvaarten. 

 

Contactgegevens voor Hetty van den Hurk zijn: 

koster@immanuelkerkveldhoven.nl, 06-50818845, 

alternatief via: Frank Bockholts: 

fhtmbockholts@onsbrabantnet.nl 06-40394625. 

 

Neem voor verdere informatie contact op met het 

bestuur.  

 

Volgende Oase-viering: 10 oktober 
 

We mogen weer samenkomen en dat voelt goed, al 

blijft het oppassen. De vorige viering gaf het gevoel 

dat samen bidden en samen zingen toch meer doet 

dan thuis achter de buis. Van harte welkom in de 

viering op 10 oktober, waarin Frank en Els 

voorgaan.  

KerkTV blijft, maar als je komt graag op de goede 

manier aanmelden, en wel via 

bestuur@oaseveldhoven.nl. 

 

Zie voor KerkTV de handleiding op onze website (klik 

hier).  

 

Over de inhoud van de viering volgt een paar dagen 

vooraf nog een bericht. 

 

Suggesties, commentaar of  

flitsende ideeën? 
 

Laat horen wat je vindt, denkt en zou willen dat er 

aandacht aan wordt besteed. Ook voor het lichtje van 

de maand horen we graag naar wie we dat kunnen 

brengen met een mooi kaartje erbij. 

vieringen@oaseveldhoven.nl. Bellen naar of 

aanspreken van bestuur of vieringengroep is welkom. 

 

 

Pastoraatsgroep staat 

open voor gesprek 
 

Ook – of juist – in coronatijden kun je behoefte hebben 

aan een gesprek onder vier ogen. Het is immers niet 

niks wat er de laatste maanden gebeurt. Het covid-virus 

heeft onze wereld flink op zijn kop gezet. Bij Oase willen 

we omzien naar elkaar. Een beetje op elkaar letten, 

zorg hebben voor de ander. 

 

Heeft u behoefte aan een rustig gesprek met een 

vertrouwenspersoon van Oase, dan kan dat altijd op 

aanvraag bij één van de leden van de pastoraatsgroep. 

Zie contactgegevens hieronder. 

 

Overigens kunt u ook - zonder afspraak - op de derde 

donderdag van de maand naar de Huiskamer in de 

Immanuelkerk komen (tussen 10 en 12 uur) en 

doorlopen naar het zaaltje achter de keuken en de trap. 

mailto:koster@immanuelkerkveldhoven.nl
mailto:fhtmbockholts@onsbrabantnet.nl
mailto:bestuur@oaseveldhoven.nl
http://oaseveldhoven.nl/kerktv-instructie/
http://oaseveldhoven.nl/kerktv-instructie/
mailto:vieringen@oaseveldhoven.nl
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Koffie en thee zijn bij de hand en het luisterende 

oor is wijd geopend! Voor wat u ook maar wilt 

bespreken. 

 

Contactpersonen voor ‘Omzien naar elkaar’: 

Jet van Woerkum: jet.vanwoerkum@upcmail.nl. 

Joep Coonen: 040 2536593.  

Harry de Bot: hadebot@planet.nl, tel. 06 5326 

1270. 

 

Zondag 4 oktober:  

Kliederkerk op Dierendag! 

 

Op deze zondag is het Werelddierendag 2020. Ik ben 

benieuwd of jullie voor een huisdier zorgen. Een hond, 

een poes of een cavia.  

Met je huisdier kun je veel plezier hebben. Je kunt je 

ook zorgen maken over deze wereld. Veel mensen en 

dieren hebben het moeilijk. 

 

Hoe zal het gaan? Dat is best wel spannend. 

We gaan proberen om weer een 'gewone' Kliederkerk te 

houden. Met de ingrediënten ‘ontdekken’, ‘vieren’ en 

‘eten’. Uiteraard houden we ons aan de 

coronamaatregelen. Dat wordt een mooie uitdaging voor 

de leiding, ouders en kinderen. 

Noteer de datum alvast in je agenda.  

Tot 4 oktober (om 16.00 uur)! 

 

Groeten van Kees, Astrid en Hetty 

 

Bezinningsavond over Corona-virus 

 
Woensdag 30 september, 19.30u in de Immanuelkerk 

Tijden van crisis zijn ook tijden van bezinning. 

Daarom meent de werkgroep Bezinning, Bezieling en 

Beweging (BeBeBe) van Oase dat haar programma 

niet kan zonder dat we eerst met elkaar in gesprek gaan 

over dat wat ons leven al 8 maanden beheerst ….het 

Corona-virus.  

Het kan ons ruimte geven in deze spannende tijd en 

“verbinden”, ook in deze tijd van “afstand houden”.  

 

Voor informatie en/of aanmelden is contact mogelijk 

met: Jeanneke de Bot; jeannekedebot@planet.nl of 06-

1367 39 62 

Jet van Woerkum; jet.vanwoerkum@upcmail.nl namens 

de werkgroep BeBeBe 

Voor meer informatie, zie ook deze informatie op de 

website. 

mailto:jet.vanwoerkum@upcmail.nl
mailto:hadebot@planet.nl
mailto:jeannekedebot@planet.nl
mailto:jet.vanwoerkum@upcmail.nl
http://oaseveldhoven.nl/wp-content/uploads/2020/09/Corona-publiciteit-30-sept.pdf
http://oaseveldhoven.nl/wp-content/uploads/2020/09/Corona-publiciteit-30-sept.pdf
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Impressie van de eerste Oaseviering 

sinds corona mét publiek! 
 

Zo krijg je, mét afstandsregels, toch een vriendelijk 

gevulde kerkzaal! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook het koffiedrinken na afloop blijkt binnen de 

regels goed mogelijk. 

 

 


