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De Advent: een nieuw begin?
Traditioneel is de Advent het begin van het kerkelijk
jaar. En zoals u als trouw Oasevolger van ons
gewend bent, besteden wij daar, in samenwerking
met de beide voorgangers van de Immanuelkerk,
aandacht aan. En wel met de bekende korte
samenkomsten op vier woensdagavonden. Die
kunt u zowel ‘live’ (zonder aanmelding) als via
KerkTV volgen, vanaf 2 december.
Maar wellicht krijgt de adventstijd dit jaar ook een
andere lading: die van een herstart of reset na een
wereldwijde corona-pandemie die ons al driekwart
jaar stevig in de greep houdt. Er gloort nu toch wel
hoop aan de einder. We zijn over de top van de
‘tweede golf’ heen en bovendien zijn er diverse
vaccins in aantocht die ons bescherming tegen
verdere verspreiding beloven. De beurskoersen
hebben al een voorschot genomen op dit komende
herstel.
Zijn wij in deze verwachtingsvolle periode voor
Kerstmis ook in staat onszelf te resetten en hoopvol
de toekomst in te gaan? Zie het coronavirus niet
alleen als een risico op besmetting met een
ernstige ziekte, maar ook als een leermoment in
ons leven. De Advent bereidt ons voor op een
nieuwe Geboorte, voor ons allen een moment waar
we rijker uit tevoorschijn kunnen komen. Rijker in
de zin van liefdevoller, met meer oog voor de
medemens in onze nabijheid.
Goede Advent gewenst! Bestuur Oase

12 december: nieuwe
kansen, nieuw begin
Piet Lahaije en Frank Bockholts verzorgen de viering
van 12 december. Vanwege allerlei bezigheden en
afwezigheid moesten ze al vroeg aan het werk. Maar
dankzij Piet was er al snel een thema met bijbehorende
teksten. Passend in de advent is het ‘nieuwe kansen –
een nieuw begin’ geworden.
Een hoopgevend thema in deze voor velen toch
eenzame en saaie tijd. Huub Bukkems is de cantor,
naast een hele groep mensen die de andere taken in en
rond de viering invult.
Hartelijk welkom, met dit onderscheid dat de
kerkgangers niet en de thuiskijkers wel naar hartenlust
kunnen meezingen.

Adventsvieringen
Zoals al een paar jaar gebruikelijk zijn er nu ook weer
korte diensten op de woensdagavond samen met,
afwisselend Wim Dekker en Lieuwe Wijbenga. De
eerste viering is op 2 december om 19.00 uur.
De vieringen zijn te bezoeken zonder aanmelding. De
ervaring is dat er overwegend thuis gekeken wordt via
KerkTV. Degenen die toch graag aanwezig willen zijn,
zijn van harte welkom. Ook hier geldt dat er niet kan
worden meegezongen.
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Sint-Maarten
Een aantal mensen uit de Sint-Maartenskerk wilde
Sint-Maarten dit jaar niet onopgemerkt voorbij laten
gaan. Daarom hebben we een korte viering
gehouden en via KerkTV uitgezonden. Hetty had
voor een mooie powerpoint gezorgd. Lieuwe en
Marjoke (en haar kinderen) hadden de liedjes
ingestudeerd die Frank begeleidde. En Jeroen kon
het niet laten om ook het door Huub Oosterhuis
geschreven Sint-Maartenslied te zingen.
Omdat Lieuwe en Marjoke wat reclame in eigen
kring gemaakt hadden, hebben ook een aantal
mensen vanuit de Immanuelkerk gekeken, die nu
eindelijk alles weten over mantels, ganzen en
lampionnen.

Herdenken rond Allerzielen
Jeanneke en Mieke verzorgden op de zaterdag
voor Allerzielen een herdenkingsviering van alle
mensen die we missen. Met een mooie herfstboom
als achtergrond voor de presentatie kwamen mooie
teksten over dragen en gedragen worden voorbij.
Het troostende beeld van God: zo vriendelijk en
veilig als het licht, zo als een mantel om mij heen
geslagen, werd prachtig gezongen door Wim. Bij
alle namen die genoemd werden, werd een lichtje
aangestoken.
Zo hoopten we troost en warmte te verspreiden
naar de aanwezigen en de kijkers op afstand.

November viering:
dorsten naar levend water
We werden in november verwend met nog een
viering, getiteld ‘Dorsten naar levend water’. Hierin
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namen Ed en Hans ons mee langs twee Bijbelteksten
over levengevend water: het Joodse volk in de woestijn
en de Samaritaanse vrouw bij de put. Juist in deze
onzekere tijd mogen we op zoek gaan naar deze bron.
Onzekerheid die ook klonk in het door Jeroen gezongen
slotlied: “Geen vaste koers, geen lichtend baken, altijd
vaarwel en waar dan heen?”, en waarin alleen de
medemens als lotgenoot wat vastigheid geeft.

Kerstviering 2020
Het zal duidelijk zijn dat we onze kerstviering niet in de
blokhut kunnen houden. Daar kunnen we met geen
mogelijkheid aan de regels voldoen. Gelukkig kunnen
we in de Immanuelkerk terecht op kerstavond om 19.00
uur. Mooi dat we dan ook gebruik kunnen maken van
KerkTV, want nog steeds kunnen we niet allemaal
binnen.
Het zal een andere sfeer zijn dan we gewend zijn in de
blokhut, maar er zijn al goede voorstellen om met name
de thuiskijkers bij de viering te betrekken. Er zullen een
aantal momenten zijn waarbij gevraagd zal worden om
mee te doen en zo elkaars betrokkenheid vorm te
geven.

Kerstwandeling: spullen gezocht
Net als in voorgaande jaren gaan we ook dit jaar een
Kerstwandeling voor jonge kinderen en hun (groot)ouders organiseren. Uiteraard moet de opzet wat
aangepast in verband met corona. We willen mensen in
kleine groepjes langs een aantal personen uit het
Kerstverhaal laten lopen in een rondje dat start en
eindigt bij de Immanuelkerk. Er is geen afsluitende
viering.
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Voor de personen uit het Kerstverhaal zijn we nog
op zoek naar een aantal attributen. Als iemand iets
heeft (of een idee heeft) wil je dat dan mailen naar
jeroen.kok@veldnet.nl?
Het gaat om:
 Een troon voor koning Herodes
 Een kroon voor koning Herodes
 Herdersstaf voor de herders
 Lantaarns voor de herders
 Vuurkorven voor bij alle 6 personen
 Sterrenkijker, telescoop (maar mag ook zo’n
piratenuittrekverrekijker zijn) voor de wijzen.
 Dikke boeken voor de wijzen
 Een rol behang voor de volksteller
 Een tafel en stoel voor de volksteller
Uiteraard zullen we voorzichtig doen met de
spullen, maar als het slecht weer is kunnen we niet
voorkomen dat sommige dingen een beetje nat
worden.

Vredespad in Park Meerland
Wie er in coronatijd eens uit wil, raden wij aan om
het Vredespad op te zoeken in Park Meerland. Dat
is het grote park in Meerhoven nabij het nieuwe
winkelcentrum in deze wijk.
Het Vredespad Park Meerland begint vlakbij het
parkeerterrein bij de kruising Zandstrand/
Zandhagedis. Het pad staat in het teken van vrede,
duurzaamheid en internationale solidariteit.
Onderdeel van het Vredespad zijn onder andere
een vredesboom, een vredescirkel van stenen en
een labyrinth met eetbare, geneeskrachtige kruiden
en planten. De route is gemarkeerd met schijven
waar informatie op staat.
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Zeker zo mooi is de grote diversiteit aan bomen en
struiken die hier zijn geplant. Zoals het gloedvolle
exemplaar hieronder. Een aanrader!
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Locatie: parkeerterrein bij de kruising
Zandstrand/Zandhagedis. Het pad ligt
tegenover de Biomassa-centrale Meerhoven.
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