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We blijven mensen van hoop 
 

Waren we in onze vorige nieuwsbrief, bij de start 

van de advent, wellicht te hoopvol?  Inmiddels rolt 

het corona-tij weer richting vloed, gemeten aan 

toenemende besmettingen en ziekenhuisopnames. 

Op het Catshuis branden elke zondag de lichten 

om wikkende en wegende ministers bij te schijnen. 

Hoe gaat onze kerst eruit zien? 

 

In de boezem van Oase horen we gelukkig 

geruststellende geluiden. Het is écht niet zo erg om 

een jaar wat rustiger aan te doen. En kijk eens hoe 

Kerstmis gevierd wordt  in Ethiopië, in Moldavië, in 

al die vluchtelingenkampen…  

 

Natuurlijk zijn er minder leuke kanten, onzekerheid, 

ongerustheid om besmet te raken. Houd die maar 

eens tegen het licht in de adventsviering die nog 

komt op de woensdag 23 december om 19.00 uur 

vanuit de Immanuelkerk. Uiteraard alleen via 

KerkTV te bekijken. 

 

Onze hoop op een betere wereld laten we intussen 

niet van ons afnemen. Vanuit Oase is onze 

kerstwens welgemeend: vier Kerstmis ingetogen, 

maar met een blij en dankbaar gemoed. Laat het 

vuur van de geboorte van het Kind opgloeien zodat 

het nooit meer dooft! 

 

Bestuur Oase 

 

 

Geen bezoekers bij de Kerstviering 
 

Op 24 december vieren we om 19.00 uur in de 

Immanuelkerk Kerstavond. Helaas hebben we 

moeten besluiten daarbij geen bezoekers toe 

te laten, de viering is alleen via KerkTV te 

bekijken. 

 

 

Kerstviering 
 

Duisternis wordt verdreven door licht. Als het ’s 

morgens licht wordt komt de wereld tot leven. 

Als het ’s avonds donker wordt dooft langzaam 

het daglicht. Duisternis wordt door licht 

verdreven en niet de duisternis verdrijft het 

licht. We doen de lamp aan om goed te kunnen 

zien, of wat minder om een mooie sfeer te 

krijgen. Soms alleen een kaarsje, een lichtje 

omdat we dat even nodig hebben. We steken 

een kaarsje aan als er iets bijzonders te 

gebeuren staat, of om te herdenken. 

Omdat we dit jaar niet massaal naar de 

kerstviering kunnen en er veel digitaal gekeken 

zal worden hebben we iets bedacht om de 

kijkers thuis bij de viering te betrekken. 

In de kerk beginnen we in gedempt licht en een 

paar kaarsjes aan. Tijdens de viering komt er 

steeds een moment dat er meer kaarsjes 

worden aangestoken. We vragen dus aan de 

thuiskijkers om hetzelfde te doen. Zet 

tenminste 5 of 6 kaarsjes klaar en houd het 

licht gedempt als de viering begint en volg de 
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voorganger als het volgende kaarsje wordt 

aangestoken. Zo brengen we het licht van 

kerstmis in ons midden en worden we 

‘lichtdrager’. Want dat is het thema van onze 

kerstviering: ‘Lichtdrager zijn’. Laten we in deze 

onwerkelijke tijd het licht van kerstmis bij ons 

binnen brengen en daarmee lichtdrager 

worden naar anderen toe. 

De vieringengroep wenst allen een mooie 

viering toe. 

 

 

Kliederkerk viert Kerst –  

‘Op zoek naar het Koningskind’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaar helaas geen echte kerstviering, maar we 

willen je toch iets van het kerstverhaal meegeven. 

Daarom een andere opzet. Net als Jozef en Maria 

gaan we op reis. Wij wandelen door de wijk 

D’Ekker. We komen onderweg van alles tegen. 

Een soldaat, drie koningen, een herberg, een 

engel, Herodus, de herders, een stal en een heuse 

volkstelling. Helaas niet in levende lijve, maar in de 

vorm van een qr-code waar je met je mobiele 

telefoon een filmpje mee kunt starten. Aan de 

volkstelling koppelen we een heuse prijsvraag ����. 

 

Je kunt met deze tocht (van z’n 2,5 km) op 24 

december starten tussen 15.30 en 16.30 uur bij de 

Immanuelkerk, aan de Teullandstraat in 

Veldhoven. Door per gezin en/of met zijn tweeën te 

starten zijn we coronaproof bezig. 

 

 

Digitale adventsreis met muziek 
 

Naast de reguliere adventsvieringen die Oase 

en Immanuel samen organiseren, verzorgen 

Lieuwe Wijbenga en Remco Feenstra een 

digitale adventsviering. Deze is vanaf dinsdag 

15 december 15.00 uur op elk gewenst 

moment te volgen via KerkTV. Die link vindt u 

vanzelf als u inlogt op 

immanuelkerkveldhoven.nl. 

 

Lieuwe (trombone) en Remco (piano) 

nemen u mee op muzikale reis naar 

Bethlehem, onder de titel: ‘Het Goede 

Leven – Bloeien in Gods Licht’.  
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Viering 12 december : 

een nieuw begin, een nieuwe kans 
 

Piet en Frank gingen voor in deze adventsviering 

rondom de teksten van Jesaja en Johannes over 

het nieuwe begin dat gemaakt wordt met de komst 

van de Messias. Maar de Messias is gekomen, en 

toch is nog steeds niet alles zoals het zou moeten 

zijn. Was het dan maar een praatje voor de vaak?  

Nee, zo legde Piet ons uit, dan ga je voorbij aan 

dat dit verhaal al 2000 jaar lang ieder jaar verteld 

wordt, en er iedere keer weer een nieuw begin 

gemaakt kan worden, we een nieuwe kans krijgen. 

Zo blijft die boodschap van hoop een lichtend vuur 

dat nooit meer dooft en worden we ten leven 

gekeerd, als rivieren in de woestijn, die als de 

regen valt opnieuw gaan stromen.  

Twee teksten die door Huub gezongen en door 

Paul gespeeld werden. Mooi was ook de echo van 

de tekst van Johannes in de acclamatie “Midden 

onder u staat Hij die gij niet kent.” 

Hieronder een foto van deze viering 

 

Vacature voor 

“redacteur” Oase website 
 

Eerder in het mededelingenblad zetten we de 

vacature uit voor een opvolger van Axel als 

webmaster. De term webmaster omvat ook grotere 

zaken als opmaak en layout en een hoop 

computer-techniek. Daarom paste deze titel 

misschien de lading niet goed... 

 

Beter uitgedrukt zoeken we iemand die de website 

up-to-date houdt wat betreft de agenda en 

informatie over opkomende activiteiten. Dergelijke 

updates spelen grofweg een keer of twee in de 

maand. Dat is op de website behoorlijk goed 

geautomatiseerd, dus u hoeft geen grote computer 

expert te zijn om dit succesvol te kunnen doen. 

Uiteraard verzorgen we een handleiding en lopen 

we er gezamenlijk eens doorheen. En is er in 

noodgevallen altijd een ondersteuning in de 

achterhoede. 
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Graag zouden we horen of iemand onder onze 

gelederen deze taken op zich zou willen nemen om 

zo taken voor Bestuur en andere vrijwilligers te 

verlichten. 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 dan snel 

contact met u op! 

 

 
 

Vele handen maken licht werk!  

 

Mocht u eventueel op een andere manier actief 

willen bijdragen in het reilen en zeilen van Oase, 

laat het ons dan ook weten. Dan kunnen we in 

overleg kijken wat voor taken / activiteiten prima 

passen bij uw interesse. 

 
 

Veldhoven 100 in 2021 
start met muzikale middag 
 
Het eeuwfeest van Veldhoven raakt wat 

ondergesneeuwd in het corona-geweld, maar 

volgend jaar wordt toch echt herdacht dat 

Veldhoven, Meerveldhoven, Zeelst en Oerle in 

1921 opgingen in één gemeente. In het kader 

hiervan is op zondag 17 januari een muzikale 

ontmoeting, speciaal voor mensen die zich 

inspannen voor de Veldhovense samenleving. Ben 

jij zo iemand en ken jij zulke mensen? Kom dan 

zelf en/of nodig die mensen uit om te genieten van 

een mooie muzikale middag.  

 

Deze muziekmiddag wordt in verband met corona 

uitgevoerd door twee ensembles van harmonie 

Sub Umbra. Ook wordt aandacht besteed aan het 

eeuwfeest van de gemeente Veldhoven 

“Veldhoven 100 in 2021”. De geschiedenis van 

Veldhoven, één gemeente vanuit 4 kerkdorpen, en 

de toekomst zullen worden belicht. 

 

Zondag 17 januari 2021 in de  

Christus Koning kerk,  

Kapelstraat Zuid 18. 

aanvang: 15.00 uur  
de toegang is GRATIS 
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Wij kijken er naar uit u te mogen verwelkomen, 
uw komst wordt bijzonder op prijs gesteld. 
De zaal gaat open om 14.30 uur. Vanwege 
coronaprotocol is er dit jaar geen pauze. Wij 
vragen u aan te melden met het gewenste 
aantal personen. 
Kaarten zijn te reserveren door een e-mail 
te sturen aan Joop van Rooij op e-mail-
adres: jcmvanrooij@onsbrabantnet.nl  
 
Wensen: 
Heeft u een bijzondere wens, wilt u iemand 
bedanken, in het zonnetje zetten,  

hartverwarmende woorden of zomaar een lief 
bericht? 
Stuur dat dan naar info@SubUmbra.nl  (max 
140 karakters/tekens) en tijdens de middag 
wordt uw wens op het scherm vertoond (graag 
voor 31 december). 
 

Wij begroeten u graag, 
Frans Heutinck, Marieke Kalle, Lianne van den 
Boogaard 
Namens Harmonie Sub Umbra 

 


