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Verder…
met goede moed
Rond deze tijd, 19 januari, hoopten we met ons
allen dat ons land weer een stukje van het slot kon.
Intussen is bekend dat we weer een aantal weken
extra aan onze broek hebben gekregen. We zullen
het nog even moeten doen zonder uit eten,
familiefeestjes, museumbezoek, theater,
eater,
sportschool, zwembad, winkelen, kerkbezoek…
Maar mét… een heleboel andere dingen. Want
gelukkig kan en mag er nog een heleboel wél in
ons kwetsbare en toch
ch sterke landje aan de
Noordzee. We kunnen onze geliefden en vrienden
‘gewoon’ (zij het in klein
ein verband) ontmoeten, we
slaan bij de grootgrutter vrijelijk ons natje en
droogje in en vooral… mogen we naar buiten.
’s Avonds een rondje door de wijk en overdag
struinen door de bossen. Afgezien van de zondag
kom je niet veel mensen tegen.
Intussen kijken wij van Oase ernaar uit om ieder
van jullie snel weer te zien. Binnen het bestuur
dromen we al van een Vrienden van Oase
Oase-dag,
later in het jaar. En natuurlijk van vieringen en
bezinningsavonden die mét ‘Gods volk onderweg’
weer kunnen doorgaan. Volgende
ende maand zal de
viering in elk geval nog alleen thuis te volgen zijn.
En vergeet intussen niet dat geloofsgemeenschap
Oase deze maand vijf jaar bestaat !! Vijf mooie
jaren waarin we ons bestaansrecht ondubbelzinnig

bewezen hebben. Oase is,
is dankzij jullie allemaal, een
blijvertje gebleken. In deze nieuwsbrief vind je een
eerste artikel over ons eerste lustrum.
Bestuur Oase

U wordt jij
In vijf jaar tijd hebben we elkaar goed leren kennen. Zo
goed dat we u in het vervolg met jij gaan aanspreken.
Ook in deze nieuwsbrief. Dat doen we immers ‘in het
echt’ ook, dus waarom eigenlijk niet op papier!
Vind jij dat ook? Of toch liever vousvoyeren? Laat het
ons weten!

Even terugkijken…
Kerstviering
Het was een domper dat we met Kerst niet in ieder
geval een aantal bezoekers in de viering konden
verwelkomen. Nu kwam het helemaal aan op de
livestream. Jeanneke en Piet wisten gelukkig ook op die
manier de kerstsfeer
erstsfeer te treffen, met een prachtig thema
en een prachtig beeld: de lichtdrager,
licht
en hoe wij die
lichtdragers mogen zijn.
Het was ook mooi hoe door middel van het aansteken
van vijf kaarsen er iedere keer weer contact werd
gezocht met de mensen thuis. En een extra instrument,
de dwarsfluit van Emmy Bockholts, maakte het ook
muzikaal
ikaal tot een bijzondere viering.
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Jubileumjaar Oase 2021
Dit jaar bestaat geloofsgemeenschap Oase 5 jaar. In
een aantal stukken in de nieuwsbrieven van dit jaar
zullen we diverse mensen laten vertellen over hun 5 jaar
met Oase.
De befaamde viering in de Jozefkerk in januari 2016
was de eerste keer dat we als Oase naar buiten traden.
Achteraf kun je makkelijk constateren dat we met
minder conflict uit de parochie hadden kunnen stappen.
Maar toen, en ook nu nog, is er de overtuiging dat wat
wij doen zou moeten passen binnen de katholieke kerk.
Helaas bleek dat niet mogelijk.

De Lichtdrager

Viering 9 januari
Tonny en Ed begonnen het jaar met een zeer
toepasselijk thema: “Alleen red ik het nooit”.
Toepasselijk voor ons nu, terwijl we zoveel meer op
onszelf terug geworpen worden.
Maar Tonny liet in haar levend woord ook horen
hoe Jezus het niet alleen denkt te redden, en
helpers zoekt. En dan niet de meest voor de hand
liggende uit de meest voor de hand liggende
plaatsen. Nee, hij trekt naar het Galilea van de
heidenen en kiest vissers om zijn boodschap te
verspreiden.

De keuze om verder te gaan als een zelfstandige
geloofsgemeenschap bracht ook voordelen. Zo zijn we
officieel oecumenisch, en staan we open voor iedereen.
Ook konden we nu echt zelf bepalen hoe we onze
vieringen wilden inrichten. Dat heeft geleid tot vele
prachtige vieringen waarin we op eigentijdse manier
omgaan met de verhalen in de Bijbel. Met dank aan
onze voorgangers, die ieder op hun eigen manier daar
vorm aan geven. En met dank aan de vele mooie
teksten die er bestaan, en die een nieuw licht laten
schijnen op de oude verhalen.
Wel kunnen we nog steeds groeien in vernieuwing. Er is
een aantal afwijkende vieringen geweest, en ik hoop
van harte dat we daar verderop in de tijd weer mee
kunnen doorgaan. Ook liggen onze activiteiten naast de
vieringen op dit moment stil, en wachten we tot we ook
daar weer mee verder kunnen gaan. Ook die andere
activiteiten zijn belangrijk om op een eigentijdse manier
met geloven om te gaan.
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Tenslotte wil ik jullie allemaal bedanken als
medereizigers op deze bijzondere pelgrimstocht die we
samen maken.
Jeroen Kok
voorzitter bestuur Oase

Komende vieringen

Ons inmiddels vertrouwde logo: een oase van levend
water en groen in de woestijn…

Een ander belangrijk element van Oase vind ik de
samenwerking met de Immanuelkerk. Al snel was
dat niet alleen de organisatie waarbij we een zaal
huurden, maar ook de kerk waarmee we samen
mooie dingen konden doen. En hoewel we veel
kleiner zijn, hebben we een flinke inbreng, die zeer
gewaardeerd wordt. Daarnaast is het mooi om
deze nieuwe mensen te leren kennen die net als wij
zoekend geloven in God, en bovendien vriendelijk
en behulpzaam zijn.
Zeker in de eerste jaren hebben we veel geleerd
over wat er allemaal komt kijken bij het maken van
mooie vieringen en het houden van gesprekken.
Als er niets is om terug te vallen, moet je alles zelf
uitvinden en uitvoeren. Veel werk gebeurt achter de
schermen en is niet voor iedereen zichtbaar, maar
moet wel gebeuren om dat wat voor de schermen
zichtbaar is, te laten gebeuren.

De eerstvolgende viering is op 13 februari. Deze zal nog
zonder kerkgangers zijn, misschien zelfs zonder cantor.
De adviezen hoe we ons in de kerk moeten gedragen
worden steeds strenger en daar willen we bij aansluiten
om geen risico’s te lopen.
We blijven wel gewoon ons schema van vieringen
volgen. Dat betekent dat er in de vastentijd gebedsmomenten zijn op de woensdagavond. 17 Februari is
het Aswoensdag en we gaan nadenken hoe we dat
kunnen doen als we nog geen askruisjes kunnen
uitdelen omdat er geen of maar heel weinig mensen
kunnen komen.
De vieringengroep gaat dus gewoon door. Wel is het
voor de voorgangers steeds weer een vreemd gevoel
om zonder publiek alleen maar tegen een camera te
praten. We hopen dat we toch met jullie, als kijkers, een
gevoel van ‘samen’ over kunnen brengen.
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Paaskaarsen 2021
Ook dit jaar willen we jullie weer de gelegenheid
geven om de huis-Paaskaarsen van Boca te
bestellen. In de bijlage zie je welke kaarsen er zijn
en staat ook de procedure beschreven.
Bestellen voor 21 februari.
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Impressie kerstviering
Voorgangers Jeanneke en Piet in actie in de mooi
versierde Immanuelkerk tijdens de kerstviering op
24 december.
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