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Alleen vieringen gaan nog door 

 

Langzaam maar zeker krijgt ‘Het Virus’ ons meer in 

de greep. We zouden graag anders willen, maar 

moeten als Oase meebewegen. De beperkende 

maatregelen staan gelukkig vieringen (nog) niet in 

de weg. De recente restricties die maar 30 

bezoekers toelaten in de kerkzaal, raken onze 

geloofsgemeenschap (net) niet. Dat komt omdat 

voorgangers, pianist, cantor, begeleiders en 

technici niet hoeven te worden meegeteld.  

 

Hoewel de koffie na afloop ontbrak, kijken we met 

een goed gevoel terug op onze tweede 

publieksviering van 10 oktober, waar 28 mensen 

elkaar troffen. Voorgangers Frank Bockolts en Els 

Bazelmans hadden er het thema ‘uitnodiging’ aan 

gekoppeld. Zoals Frank treffend in zijn inleiding zei: 

“We willen iedereen omarmen en uitnodigen. We 

verlangen naar een warme hand, een knuffel en 

een kus.”  

Afstand houden van elkaar zit niet echt in onze 

genen, maar het kan even niet anders. In zijn 

Levend woord haalde Frank de Zaligsprekingen 

aan als een uitnodiging aan ons allemaal om er 

voor elkaar te zijn. “Ook zonder die warme hand en 

knuffel zijn er genoeg mogelijkheden om aandacht 

te geven en een helpende hand toe te steken.” 

 

Binnen Oase proberen we dat met telefoontjes en 

bezoeken in de praktijk te brengen. Op korte 

termijn kunnen we ons warmen aan een tweetal 

vieringen: op 31 oktober de herdenkingsviering in 

het licht van Allerzielen en op 14 november onze 

volgende reguliere viering. Beide vieringen zijn zowel 

live te bezoeken als thuis te volgen op uw computer-, 

iPad- of TV-scherm. Via KerkTV bij de Immanuelkerk, 

weet u nog? 

 

Mocht ‘Den Haag’ tussentijds met nieuwe maatregelen 

komen die onze vieringen raken, dan houden we u op 

de hoogte. 

 

Ook in deze lastige tijden blijven wij bij Oase verbonden 

met elkaar! 

 

Bestuur Oase 

Harry 

 

‘Tweede golf’ verhindert 

bezinningsavonden 

 
Tot onze spijt is de bezinningsavond op 30 september 

rondom corona, georganiseerd door de werkgroep 

Bezinning, Bezieling en Beweging, niet door kunnen 

gaan. 

Waarschijnlijk extra ongerust geworden door de tweede 

golf hadden zich erg weinig mensen aangemeld en van 

degenen die wel zouden komen moest een aantal zich 

op het laatste moment afmelden. 

Zeker willen we deze avond nog opnieuw organiseren, 

maar voorlopig wachten we eerst af wat corona ons de 

komende weken/ maanden gaat brengen. 
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Wat evenmin doorgaat is de bezinningsavond op 

maandag 9 november over het thema 

‘geloofsbeleving’ en het stiltemoment op dinsdag 3 

november. Alle extra activiteiten van Oase – buiten 

de vieringen om – zijn kortom tot nader order 

opgeschort. 

Lieve mensen, de werkgroep BeBeBe wenst 

iedereen heel veel kracht toe om zo goed als 

mogelijk met dit alles om te gaan en hoopt dat 

iedereen gezond blijft. 

 

Namens de werkgroep Bezinning, Bezieling en 

Beweging 

Jeanneke de Bot 

 

14 november vieren we, 

en niet de 7e! 
 

De datum van de viering in november staat 

verkeerd vermeld en moet zijn 14 november, altijd 

de tweede zaterdag van de maand.  

In deze viering gaan Hans van Hak en Ed Colnot 

voor. Gelukkig is Ed weer zo ver opgeknapt dat hij 

weer mee kan draaien. Over de inhoud van die 

dienst zal in de volgende berichten meer invulling 

worden gegeven. Dus even de datum aanpassen in 

de agenda.  

Voor de KerkTV handleiding zie hier op de website. 

 

Maar eerst…. Herdenkingsviering 

op 31 oktober 
 

In het licht van Allerzielen verzorgt Oase 

zaterdagavond 31 oktober om 19.00 uur in de 

Immanuelkerk een viering waarin dierbare, 

bekende en onbekende overledenen herdacht 

worden. Vaak biedt de herinnering aan de 

overledenen steun aan verdriet, maar geeft het ook 

bemoediging bij het denken aan de positieve 

gebeurtenissen uit hun leven. We noemen hun namen 

en steken er een kaarsje bij aan.  

Als u wilt dat de naam van een overledene genoemd 

wordt kunt u dat doorgeven via 

vieringen@oaseveldhoven.nl, of een telefoontje naar 

Jeanneke de Bot 2531476. Zo kunnen eveneens 

intenties worden doorgegeven. De viering met als 

thema: ‘Dragen en gedragen worden’ wordt geleid door 

Jeanneke de Bot en Mieke Mol.  

 

Aanmelden via bestuur@oaseveldhoven.nl  tot vrijdag 

30 oktober. De viering is voor ieder te volgen en terug te 

kijken via KerkTV. Meer informatie via de website. 

www.oaseveldhoven.nl 

 

Impressie van de Oase-viering op 

zaterdag 10 oktober 
 

 
 

Een moment uit de laatste Oase-viering met rechts achter de 

piano Paul van der Steen die cantor Huub Bukkems 

begeleidt. 

http://oaseveldhoven.nl/kerktv-instructie/
mailto:vieringen@oaseveldhoven.nl
mailto:bestuur@oaseveldhoven.nl
http://www.oaseveldhoven.nl/
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Kerstviering wellicht 

in Immanuelkerk 
 

Voorzichtig zijn we al aan het nadenken over Kerst. 

Veel is nog onzeker: wat is er dan mogelijk, wat 

mag er, wat is verstandig? Ook wij hebben geen 

glazen bol, maar we weten wel dat we, als we nu 

niets plannen, ook niets kunnen doen. Dus zijn we 

vol goede moed aan de slag gegaan. 

 

Omdat de blokhut behoorlijk klein is, en je daar niet 

met 30 mensen op voldoende afstand kunt zitten, 

hebben we de Immanuelkerk gevraagd of er op 

Kerstavond een plekje in hun herberg is. Dat plekje 

is er! Om 19.00 uur kunnen we daar, uiteraard 

onder voorbehoud, een viering houden, die we ook 

via KerkTV zullen uitzenden. We zijn daar erg 

gelukkig mee, zodat we deze mogelijkheid met 

beide handen aangrijpen! 

Daarna schoonmaken en luchten, zodat later op de 

avond de Kerstavondviering van de Immanuel kan 

plaatsvinden. 

 

Ook de Kerstwandeling voor de kinderen (en 

anderen die jong van geest zijn) zal niet bij de 

blokhut eindigen, maar zal een wandeling worden 

die start en eindigt in de Immanuelkerk. Tussen half 

vier en vier kunnen mensen in groepjes langs een 

plaatsen lopen waar figuren uit het Kerstverhaal 

zullen vertellen wat er gebeurd is.  

 

Nadere informatie en verzoeken om hulp zullen 

volgen. 

 

 

 

Kliederkerk 

 
Een burcht, een ridder te paard, bereid om met zijn 

zwaard zijn mantel in tweeën te snijden, en een 

bedelaar. Als dat niet om Sint Maarten gaat! 

 

De volgende Kliederkerk is op zondag 15 november van 

16.00 tot 18.00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacature Webmaster 

 
Onze webmaster Axel heeft aangegeven na een drietal 

jaar actief te zijn geweest voor Oase zijn taken graag te 

willen overdragen aan een opvolger. Axel heeft ons 

enorm geholpen door de toen bestaande summiere 

website over te zetten en uit te breiden naar de huidige 

WordPress Website. Door deze stap en daarnaast een 

aantal slimmigheden in een eigen plugin, heeft Axel de 

website flexibel en een eenvoudig te updaten gemaakt.  
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We danken Axel hierbij voor deze stappen en zijn 

inzet! 

 

We zoeken nu dus naar een nieuwe webmaster, 

die Axels taken kan en wil overnemen. Deze taken 

omvatten voornamelijk het up-to-date houden van 

de agenda op de site en het publiceren van 

informatie over de activiteiten en de vieringteksten. 

De content voor al deze activiteiten en het rooster 

wordt aangereikt door anderen. En met de eerdere 

genoemde slimmigheid van Axel, is dit heel 

gebruiksvriendelijker en intuïtief gemaakt, waardoor 

het ook weinig tijd kost. 

 

Heeft u interesse in deze rol, en zou u ons graag 

willen helpen, of heeft u vragen over de rol?  

Laat het ons weten, via 

bestuur@oaseveldhoven.nl, en wij nemen snel 

contact met u op! 

Paddenstoelen-pareltjes 

 

Wat kun je in coronatijden beter doen dan de natuur 

intrekken? In de bossen rond Veldhoven is nog volop 

ruimte! Wie weet treft u dan dit soort straten en dorpjes 

aan. 

 

 
 

 

 

mailto:bestuur@oaseveldhoven.nl

