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Voorwoord  

 

Beste lezer,  

 
“Blijf niet staren op wat vroeger was  
Sta niet stil in het verleden  
“Ik”, zegt Hij, “ga iets nieuws beginnen.  
Het is al begonnen, merk je het niet.”  
 

Deze tekst van Huub Oosterhuis over een belangrijk Bijbels thema hebben we rondom 
de oprichting van Oase veel gebruikt. Een tekst die aangeeft dat blijven vasthouden 
aan wat je hebt je niet dichter bij God brengt, dat je weg moet van de vleespotten in 
Egypte om het beloofde land te bereiken. Het afgelopen jaar werden we gedwongen 
om veel los te laten, en het is zinvol om dat ook te zien in het licht van deze tekst. Het 
dwingt je bijna om te bekijken wat belangrijk voor je is.  

Vanuit Oase is dat nog steeds het met elkaar delen van de oude boodschap van de 
Bijbel in eigentijdse woorden en vormen. De vorm waarin we dat doen hebben we flink 
moeten aanpassen om de gezondheid van onze mensen niet in gevaar te brengen. 
Dat betekende dat veel van de mooie plannen vanuit Bezinning, Bezieling en 
Beweging niet doorgingen. Bij onze vieringen konden soms 30 en soms helemaal 
geen bezoekers aanwezig zijn. Gelukkig was er KerkTV, zodat we onze vieringen toch 
bij iedereen die dat wilde konden brengen.  

Kliederkerk, onze samenwerking met de Immanuelkerk, voor jonge kinderen en hun 
(groot-) ouders kon ook niet doorgaan zoals gepland, maar het is wel gelukt om een 
aantal keren bij elkaar te komen. En we hadden natuurlijk de prachtige Kerstwandeling 
met filmpjes van onze acteurs.  

Op bestuurlijk gebied namen we afscheid van Renate en Victor, en kregen we 
versterking van Harry. Het was fijn om met deze groep de ingewikkelde besluiten 
rondom doorgaan vieringen, maatregelen, e.d. te kunnen nemen.  

Al met al een bewogen jaar. Dat zal gedeeltelijk volgend jaar ook nog zo doorgaan. En 
we zullen natuurlijk alle goede dingen van de afgelopen tijd meenemen naar de 
toekomst. Ik hoop en verwacht dat we elkaar in de loop van volgend jaar weer vaker 
en gemakkelijker zullen kunnen ontmoeten. Tot die tijd zeg ik: Houd moed! Heb lief!  

 

Jeroen Kok  

Voorzitter Stichting Geloofsgemeenschap Oase 
 
 



Jaarverslag 2020 - Stichting Geloofsgemeenschap Oase  4 / 20 

Activiteiten van Oase in 2020 

Vieringen 
2020 heeft grote invloed gehad op de vieringengroep. De eerste viering in het nieuwe 
jaar was op 11 januari. Dat ging nog gewoon, evenals de viering op 8 februari. Toen 
werd alles anders. Als vieringengroep zijn wij gewend om het concept dat door de 
voorgangers is voorbereid met de hele groep te bespreken en elkaars inbreng daarbij 
te laten klinken. De groep bestaat uit 11 mensen en ieder daarvan heeft een andere 
achtergrond en daarmee een eigen visie op inhoud en samenstelling van de viering. 

Op 14 maart hebben we besloten om die viering niet door te laten gaan in verband 
met opkomende besmettingen van het coronavirus. We volgden daarbij het protocol 
dat door de PKN was opgesteld en waarvan de Immanuelgroep een hanteerbare 
versie had gemaakt. De vieringengroep is daarbij betrokken geweest. Dat gebeurde 
vervolgens ook met de KerkTV-uitzendingen. Het team van de Immanuelkerk dat een 
geweldig stuk techniek heeft geïnstalleerd heeft de technische mensen van Oase 
daarbij betrokken en ingeleerd. Dat proces wordt nog steeds verder geëvalueerd met 
slimmere en beter volgbare presentaties. 

De groepsbijeenkomsten van de vieringengroep waren inmiddels gestopt. Alles ging 
voortaan per mail en telefoon. Toch zijn we als groep nog een keer bijeen geweest 
met koffie en taart. Op 16 juni konden we in het Kapelleke op gepaste afstand weer 
even bijpraten en overleggen hoe we het rooster van vieringen verder konden 
invullen. 

De Paasviering in blokhut ’t Jikt in Zeelst was onhaalbaar en het gebruikelijke ontbijt 
moest daarom ook afgelast worden. Opnieuw was de Immanuelkerk en warm 
toevluchtsoord en konden we een aangepaste viering houden zonder publiek. 

Op enig moment konden er toch weer wat mensen toegelaten worden en waren ze 
via een aanmeldprocedure toch welkom. Maar ook dat was van korte duur. Op 15 
december ging alles weer op slot en ging ook de Kerstviering in blokhut de Bosbender 
niet door. Dankzij ruimte in de diensten van de Immanuelkerk kon Oase op kerstavond 
een viering verzorgen om 19.00 uur, ook nu weer zonder publiek. De kijkers thuis 
werden erbij betrokken door tijdens de dienst op een aantal momenten een kaarsje 
aan te steken. 

Samen met dominee Wim Dekker en kerkelijk werker Lieuwe Wijbenga zijn in de 
vastentijd en de advent op de woensdagavonden gebedsmomenten gehouden. Het 
blijkt dat dit voor veel mensen een gewaardeerd moment in de week is in dit jaar van 
afstand houden, weinig contacten en weinig alternatieven. 

Afgelopen jaar is door de vieringengroep en bestuur een vernieuwd draaiboek 
opgesteld voor uitvaarten. Daarmee kunnen we een uitvaartdienst verzorgen zodra 
daar om gevraagd wordt. 
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Een belangrijk element van de Oasevieringen is het samenkomen, samen bidden, 
samen zingen en daarna elkaar ontmoeten bij de koffie. Daar wordt lief en leed 
gedeeld. Dat niet meer kunnen afgelopen jaar is wel het grootste gemis.  

Op de planning stond een ontmoetingsmiddag voor alle parochianen uit Veldhoven 
die elkaar om wat voor reden ook, wel wilden ontmoeten. Het staat voor 2021 
opnieuw op het verlanglijstje. 

Frank Bockholts, namens de Vieringenwerkgroep 

 

 
Datum Type Thema Locatie 
11-1-2020 Oaseviering Start Immanuelkerk 
19-1-2020 Viering samen met "De Kapel""  - Eindhoven 

26-1-2020 Oecumenische viering 
Week van Gebed voor de eenheid 
van de Christenen Immanuelkerk 

8-2-2020 Oaseviering Laat je licht stralen Immanuelkerk 
26-2-2020 Oecumenische viering vasten Aswoensdag Immanuelkerk 
4-3-2020 Oecumenische viering Vastentijd Immanuelkerk 
11-3-2020 Oecumenische viering Vastentijd Immanuelkerk 
14-3-2020 Oaseviering AFGELAST geannuleerd 
18-3-2020 Oecumenische viering Vastentijd Immanuelkerk 
25-3-2020 Oecumenische viering Vastentijd Immanuelkerk 
1-4-2020 Oecumenische viering Vastentijd Immanuelkerk 
8-4-2020 Oecumenische viering Lijdensverhaal Immanuelkerk 
12-4-2020 Paasviering Tot leven komen Immanuelkerk 
15-4-2020 Oecumenische viering bezinningsmoment Immanuelkerk 
22-4-2020 Oecumenische viering bezinningsmoment Immanuelkerk 
29-4-2020 Oecumenische viering bezinningsmoment Immanuelkerk 
6-5-2020 Oecumenische viering bezinningsmoment Immanuelkerk 
9-5-2020 Oaseviering Bron van hoop Immanuelkerk 
13-5-2020 Oecumenische viering bezinningsmoment Immanuelkerk 
20-5-2020 Oecumenische viering bezinningsmoment Immanuelkerk 
27-5-2020 Oecumenische viering bezinningsmoment Immanuelkerk 
13-6-2020 Oaseviering Leven nu – jij en ik – ook in de crisis Immanuelkerk 
11-7-2020 Oaseviering Zaaien en oogsten Immanuelkerk 
8-8-2020 Oaseviering Overgave Immanuelkerk 
12-9-2020 Oaseviering Vergeving Immanuelkerk 
10-10-2020 Oaseviering Uitnodiging Immanuelkerk 
31-10-2020 Oaseviering Dragen en gedragen worden Immanuelkerk 
14-11-2020 Oaseviering Dorsten naar levend water Immanuelkerk 
2-12-2020 Oecumenische viering Adventsviering Immanuelkerk 
9-12-2020 Oecumenische viering Adventsviering Immanuelkerk 
12-12-2020 Oaseviering Een nieuw begin, een nieuwe kans Immanuelkerk 
16-12-2020 Oecumenische viering Adventsviering Immanuelkerk 
23-12-2020 Oecumenische viering Adventsviering Immanuelkerk 
24-12-2020 Oaseviering Lichtdrager zijn Immanuelkerk 
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Techniek achter de vieringen 
Eind 2019 is de Immanuel-kerk overgeschakeld van KerkRadio naar KerkTV. Fijn voor 
ze, dachten we, maar niet iets voor Oase. Totdat we ineens geen bezoekers mochten 
toelaten. Voorzichtig aan de kerkenraad gevraagd: “Mogen we ook gebruik maken van 
jullie mogelijkheden? En kan iemand ons dan uitleggen hoe het werkt?”. Zoals we 
vaker meegemaakt hebben, werd daar hartelijk op gereageerd. Thijs, Wouter en 
Simon en de rest van het beamteam hebben ons op weg geholpen. En zo konden we 
direct onze vieringen via KerkTV doen. 
 

 
 
Uiteraard was het even wennen. Om te beginnen voor de voorgangers, die ineens 
voor een vrijwel lege zaal stonden. Snel bleek dat ook dan het nabije van de Oase-
vieringen overeind blijft. Om beter in de camera te kijken tijdens het uitspreken van 
teksten, was er een autocue: een scherm met de tekst vlak onder de camera.  

 
Bewonderenswaardig hoe snel iedereen dit onder de knie had. Bijzonder was ook de 
keer dat na twintig minuten bleek dat het geluid niet uitgezonden werd. Een flinke 
reparatie was nodig, en daarna moesten de voorgangers weer met hetzelfde 
enthousiasme aan de slag. Ook de rol van de cantor veranderde: van aanvoerder van 
de samenzang naar solo-artiest. Een hele stap, maar ook die is gezet. 
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Maar vooral de techniek is een flink stuk ingewikkelder geworden. Allereerst is er een 
beweegbare camera die bediend moet worden. Subtiel zoomen, op tijd de juiste 
persoon in beeld nemen en opletten als er kaarsen aangestoken worden.  
 
Daarnaast is de rol van de persoon achter de knoppen veranderd. Voorheen was het 
vooral het doorklikken van de presentatie. Qua geluid was het simpel: het meeste 
werd van achter de lezenaar gelezen. Als er al iets vanachter het altaar gebeurde, 
sprak de voorganger wat extra luid. Zang en piano hoefden niet versterkt. Dat is nu 
allemaal anders: een microfoon bij de piano, de voorgangers vaak met een hoofd- of 
opspeld-microfoon. Ook het aanslaan van de klankschaal moet nu netjes bij een 
microfoon gebeuren, anders is er thuis niets van te horen. Het op tijd aan- en uitzetten 
van de microfoons is daarmee een flinke taak geworden. Naast het extra werk voor 
het geluid, ben je achter de knoppen ook ineens een soort regisseur geworden: wat 
brengen we in beeld: de camera of de presentatie? Of een mengvorm? Iedere keer 
leren we weer nieuwe trucs bij, zodat we nu ook ondertiteling kunnen gebruiken, of 
tekst of afbeelding naast de spreker. Mooier en daardoor beter, inspirerender. Voor de 
bediening is het een hele klus, en waar je voorheen nog redelijk wat meekreeg van de 
viering, ben je nu na afloop vooral blij dat het allemaal weer gelukt is. 

 
Tenslotte is het ook zo dat de installatie regelmatig wat kuren heeft, waardoor het 
soms even duurt voor we alles aan de praat hebben. Gelukkig kunnen we altijd een 
beroep doen op de meer ervaren mensen van het beamteam van de Immanuel, zodat 
we er tot nu toe altijd uit gekomen zijn. In ruil hiervoor staan een aantal mensen van 
Oase ook af en toe op zondagmorgen achter de camera. De Immanuel heeft ook 
besloten om te investeren in een nieuw bedieningssysteem en op afstand te bedienen 
camera’s. 
 
Al met al zijn we heel dankbaar dat we in dit corona-jaar onze vieringen via KerkTV 
konden doen en zo toch onze mensen van mooie vieringen konden voorzien.  
Jeroen Kok 
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Werkgroep Bezinning, Bezieling en Beweging 
De werkgroep Bezinning, Bezielingen Beweging begon het jaar nog vol goede moed 
en plannen. Er werd nog vervolg gespreksavond ingepland rondom het thema het 
‘levenseinde’ en een stilteavond. Maar als snel daarna moesten vanwege het 
coronavirus de plannen worden gestaakt. De geborgenheid en geslotenheid voor 
gespreksavonden waren niet te combineren in kleinere ruimtes waar afstand en 
veiligheid niet voldoende gegarandeerd konden worden. 
In de zomer werd er alsnog een nieuw programma voor het najaar opgezet, echter 
toen bij het ingaan van de herfst ook de besmettingsgraad weer steeg, gingen deze 
goede plannen niet door.  
Laten we hopen dat ergens later dit jaar weer met elkaar bewogen en bezonnen kan 
worden, en dat we elkaar weer mogen bezielen. Er is genoeg stof om weer met elkaar 
in gesprek te gaan, of bij stil te zijn.  
 
Datum Thema Locatie 

14-1-2020 Bezielingsavond – Verstillende Dans Immanuelkerk 
21-1-2020 Bezielingsavond – Stiltemoment Immanuelkerk 

10-2-2020 Bezielingsavond – Gespreksavond Immanuelkerk 
18-3-2020 Bezielingsavond (samen met Imm.kerk) – Muziek Arvo Pärt  AFGELAST 
21-4-2020 Bezielingsavond AFGELAST 
15-9-2020 Stiltemoment AFGELAST 

30-9-2020 Gespreksavond Corona AFGELAST 
3-11-2020 Stiltemoment AFGELAST 
9-11-2020 Gespreksavond rondom Geloofsbeleving AFGELAST 

Kliederkerk in 2020 met Immanuel  

Op 19 januari 2020, hadden we onze eerste (en laatste bleek later) reguliere 
Kliederkerk viering van het jaar, en maakten we kennis met David en Goliath en het 
thema ‘Dapper zijn.’ Nou 
dat waren we toen nog 
wel. De volgende 
Kliederkerk van 15 maart 
met als thema ‘Sta Op’ 
ligt nog op de plank. Dit 
lente thema viel in het 
water. We durfden het 
niet meer aan. Nog wel 
probeerden we elkaar te 
bereiken door wat online 
te knutselen en wat op het 
raam van de kerk te 
plakken samen.  
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En toen werd het Pasen. Onze 
Paaswaaktocht lopen. Het leek 
onmogelijk. Maar hoe creatief 
Kliederkerk is, lieten alle 
medewerkers en lieve mensen 
om ons heen tot ver in Eersel en 
tot in Friesland ons zien door 
geweldig creatieve filmpjes op te 
nemen met een boodschap. In 
juni durfden we het weer een 
beetje aan en snakten we erna 
om elkaar te ontmoeten. Door 
een wandeling door de wijk met picknick deze keer. En we maakten mooie kaarten 
onderweg voor de ouderen in en rondom Merefelt. Ook een Geestig-Thuis-Pinkster-
pakket werd bij onze Kliederkerk gezinnen bezorgd. En wat een leuke foto’s kregen we 
daardoor terug gestuurd.  

In oktober hadden we toch weer een échte dierendag viering. Alles op 1,5 meter met 
gezinstafeltjes om te knutselen en te eten, maar het lukte. Met als hoogtepunt bezoek 
van een oudere uit de wijk die we op onze eerdere wandeling ontmoet hadden. Hoe 
mooi. De viering ‘Als het eens tegen zit’ in november…  Je raadt het al met zo’n titel: 
afgelast. Ons Sint Maarten-verhaal kon echter wel weer online uitgezonden worden 
met de hulp van de Immanuel gemeenschap.  

En dan kerst, hoe mooi, onze kerstwandeling met behulp van de moderne QR-code 
technieken. In hele korte tijd werden ideeën omgezet in mooie filmpjes waarin de 
verschillende kerstscènes gespeeld werden door eigen acteurs van de Immanuel en 
Oase. Prachtige samenwerking weer, die positief in het nieuws kwam, iets wat we als 
kerk in deze tijd zeker wel kunnen gebruiken.  
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Kortom, voor Kliederkerk was het anders dit jaar, maar zeker geen verloren jaar. De 
creativiteit hield ons in de lucht!  

Hetty van den Hurk 

Omzien naar Elkaar  

De Pastoraatsgroep van Oase heeft ook in 2020 haar leuze ‘omzien naar elkaar’ in de 
praktijk gebracht. De groepsleden Jet van Woerkom, Harry de Bot en Joep Coonen 
beschikken met ondersteuning van het bestuur sinds het voorjaar over een Verklaring 
omtrent gedrag (VOG). Ook dit jaar is een bezoek gebracht aan dan wel gebeld met 
mensen die behoefte hadden aan nabijheid, aandacht, een gesprek. Al deze mensen 
zijn gelieerd aan Oase of aan de voormalige parochie Christus Hovenier.  

Door de coronacrisis zijn overigens minder mensen ‘live’ bezocht. En zeker in deze 
lastige tijd is ‘omzien naar elkaar’ niet voorbehouden aan de pastoraatsgroep. Zo is in 
mei een belronde gehouden onder een tachtigtal trouwe Oase-leden om te 
informeren hoe deze zich staande houden en of er op enig gebied ondersteuning 
nodig was. Aan deze belronde namen ook leden van het bestuur en de RvT van Oase 
deel. Meer dan ooit is de focus gericht op het voorkomen en verlichten van 
eenzaamheid.  

Daar droeg ook de Huiskamer in de Immanuelkerk aan bij, in betere tijden iedere 
donderdagochtend geopend voor Oase, maar in 2020 helaas maandenlang gesloten. 
Eén keer in de maand is daar normaal gesproken een lid van de pastoraatsgroep 
aanwezig. Een beeldje met het Luisterend Oor attendeert de bezoeker daarop. 
Hopelijk kan dit trefpunt in 2021 weer snel zijn deuren openen.  

Harry de Bot 

Overige activiteiten en samenkomsten 

Helaas door Corona werden veel andere activiteiten en bijeenkomsten afgelast, 
waaronder de ‘statutair verplichte’ bijeenkomst van de Vrienden van Oase. Deze is 
echter zover mogelijk schriftelijk afgedaan middels informatie-uitwisseling en ook 
verzoek tot vragen / opmerkingen.  

25-3-2020 Vrienden van Oase vergadering AFGELAST 
12-4-2020 Pasen ochtend AFGELAST 
19-4-2020 Weerzien/reünie parochianen Veldhoven AFGELAST 
16-6-2020 Bijeenkomst van Vieringenwerkgroep  

 
Gelukkig heeft de Vieringenwerkgroep, die al zo ‘afstandelijk’ met elkaar vieringen 
voorbereidde en vaak voor de camera moesten uitvoeren, nog een coronaproof 
samenzijn kunnen hebben in de Immanuelkerk. Dat was nodig en fijn om weer 
inspiratie en energie op te doen met elkaar.  
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Het ‘maandelijkse’ digitale mededelingenblad is vitaal 
en essentieel om iedereen op de hoogte te stellen, 
maar ook deelgenoot te maken van de vieringen, die zijn 
geweest. De ‘oplage’ is gestaag gestegen naar een 134-
tal adressen (vorig jaar 126). De eindredactie werd door 
Harry op zich genomen, als opvolger van Victor. 
 
Ook in 2020 werd de website 
www.oaseveldhoven.nl accuraat beheerd en 
verzorgd door webmaster Axel Köhler. Er werd 
snel geschakeld om de uitval van vieringen 
goed weer te geven, en mensen te leiden naar 
en te instrueren voor het online volgen van de 
vieringen vanuit Immanuelkerk KerkOmroep. 
Per einde 2020 heeft Axel aangegeven te 
stoppen als  webmaster. Deze positie is nu een 
vacature, die tijdelijk wordt ingevuld door 
bestuur.  
 

Contacten andere geloofsgemeenschappen 

Het leek zo’n mooi idee: samen met een aantal kleine geloofsgemeenschappen uit de 
regio Eindhoven de ontmoetingsdag voor kleine geloofsgemeenschappen 
organiseren. In regelmatig overleg met SOVE, De Kapel, de Oud-Katholieken, de 
Augustijnen (Glorieux) en Oase waren we op weg naar een mooie dag. Uiteraard 
hebben we ook daar moeten besluiten dit niet door te laten gaan, en gaan we een 
nieuwe poging wagen in oktober 2021. 

Uit de contacten met de Kapel kwam ook het initiatief voor een viering bij hun waar wij 
aan deelnamen. Het tegenbezoek wacht nog op de mogelijkheid om weer met meer 
mensen in de kerk te kunnen zijn. 
 

Zorgplicht en verantwoordelijkheid 
Vanuit ‘zorgplicht’ en ‘verantwoording’ vanuit de Stichting worden voor kritische 
functies Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd: 
• KinderWoordDienst / Kinderactiviteiten: een VOG (Screeningsprofiel Personen) 

dient te worden overlegd voor personen die zelfstandig in aanraking komen / de 
zorg dragen over minderjarigen. Hieromtrent is reeds in 2017 een VOG 
aangevraagd voor Hetty van den Hurk en verkregen. 

• Penningmeester: een VOG (Screeningsprofiel Geld) wordt aangevraagd voor 
personen die zelfstandig beschikking hebben over of toegang tot de financiële 
middelen van Oase. Daarom is in 2017 is de VOG aangevraagd voor Armand 
Klaassen en verkregen. 

http://www.oaseveldhoven.nl/
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• Werkgroep Pastorale Zorg “Omzien naar elkaar”: deze werkgroep is in 2018 
geformeerd en gestart. De VOG aanvragen voor deze werkgroepsleden (Harry de 
Bot, Joep Coonen, Jet van Woerkum) zijn in 2020 alsnog aangevraagd 
(Screeningsprofiel Personen) en verkregen. 

Nieuw Bestuur 2020-2022 
Eind 2019 gaven Victor en Renate aan dat zij na het aflopen van hun termijn niet 
herbenoemd wilden worden. Helaas was het niet mogelijk om tijdens een Vrienden 
van Oase avond afscheid van hen te nemen. Vandaar dat er op een gegeven moment 
cadeaus zijn bezorgd om ze te bedanken voor hun inzet. 

 
Gelukkig heeft Harry de Bot zich gemeld op onze 
oproep om nieuwe bestuursleden. Omdat er geen 
andere kandidaten waren en er geen opmerkingen 
van de vrienden van Oase waren, was de benoeming 
van Harry een formaliteit, die we per mail hebben 
afgedaan. We zijn heel blij dat Harry met zijn ervaring 
en kwaliteiten het bestuur is komen versterken in de 
rol van secretaris. Victor heeft zijn taken en dossiers 
uitgebreid overgedragen, zodat Harry een vliegende 
start kon maken. 
 
De bestuursvergaderingen waren dit jaar anders dan 
normaal. In voorgaande jaren vergaderden we bij de 
bestuursleden thuis. Maar in de meeste huiskamers is 
anderhalve meter afstand houden met zijn vijven 
(bestuur plus Frank als vertegenwoordiger van de 

vieringengroep) niet mogelijk, zodat we onze vergaderingen tegenwoordig in een 
zaaltje in de Immanuel houden. Af en toe was daarbij iemand via de computer 
aanwezig omdat hij in quarantaine zat. En we hebben ook een aantal keren helemaal 
via de computer vergaderd. Niet ideaal, maar zo konden we toch samen besluiten over 
de impact van corona op onze activiteiten. 
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Financiële achtergrond 
Begroting en jaarverslag zijn opgemaakt door de penningmeester en voorgelegd ter 
controle en goedkeuring aan Bestuur en Raad van Toezicht. 

Begroting 2020  
In het ‘beleidsplan 2016-2020’ is de begrotingsdoelstelling gesteld om in de eerste 
jaren van Oase een klein positief saldo te realiseren om enig financieel “vet op de 
botten” te krijgen ter hoogte van omstreeks 2-tal jaar de operationele uitgaven. 
Daarna is een neutrale begroting afdoende, aangezien geen eigen investeringen 
voorzien zijn. Reeds in 2018 waren deze reserves ruim gerealiseerd.  
 
Daarom werd in de begroting voor 2020 niet meer gericht op verdere 
buffervoorzieningen en werd er neutrale (zelfs klein negatieve) begroting voorgesteld, 
zoals hieronder weergegeven. 
 
Uitgaven per categorie Inkomsten per categorie

Begroot Begroot
Porto Drukwerk 20 380,00€         Collecte 20 € 1.190,00

Huur 20 2.810,00€       Entree 20 € 200,00

Activiteiten 20 2.710,00€       Koffiegeld 20 € 0,00

Koffiegeld 20 -€                Giften 20 € 5.500,00

Bank 20 150,00€          Rente 20 € 0,00

Organisatie 20 600,00€         

Uitgaande Giften 20 250,00€         

6.900,00€     € 6.890,00

Begrotingsplan -€ 10,00  
 
Uiteraard is van het voorgenomen beleid en actieplannen door de corona-crisis alles 
op losse schroeven komen te staan. Veel geplande activiteiten (kosten) zijn niet 
doorgegaan, en ook gezien de vele activiteiten zonder publiek zijn inkomsten 
(collectes) vervallen. 

Inkomsten 2020 
De Stichting Geloofsgemeenschap Oase kent in hoofdlijnen twee inkomstenbronnen: 

▪ Vrijwillige periodieke giften (bancair). Het aantal bijdragende families bedroeg 
einde jaar 36. Dat zijn er netto 5 meer dan vorig jaar. Waarschijnlijk is de 
opgezette ‘kerkbalans’ door de Penningmeester begin 2020 daar mede debet 
aan. De gemiddelde bijdrage is wel licht gedaald ten opzichte van vorige jaren 
van rond de € 175 naar ca € 165. We zijn heel dankbaar dat ondanks corona en 
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het minimaliseren van de activiteiten, de mensen ons trouw zijn gebleven en 
ook zijn blijven bijdragen. 

▪ Collecte- en entreegelden, voldaan bij de fysieke activiteiten. Bij de 
oecumenische diensten wordt geen collecte gehouden, maar worden ook geen 
huurkosten verrekend. Gezien de vele vieringen zonder publiek, en vrijwel 
geheel wegvallen van de Bezinning, Beweging en Bezielingsagenda, zijn 
hiervan de bijdragen uiteraard weggevallen. 

 
Inkomsten per categorie

Actueel Begroott.o.v. begroting
Collecte 20 € 399,90 € 1.190,00 -66,4%

Entree 20 € 59,00 € 200,00 -70,5%

Koffiegeld 20 € 0,00 € 0,00 -

Giften 20 € 5.903,50 € 5.500,00 7,3%

Rente 20 € 1,23 € 0,00 -

€ 6.363,63 € 6.890,00 -7,6%  
 

Uitgaven 2020 
De Stichting Geloofsgemeenschap Oase heeft hoofdzakelijk uitgaven, die direct 
verbonden zijn aan de activiteiten: 

▪ Huur van de locaties: 
o Kerkgebouw en zalen voor vieringen en andere activiteiten. 
o Zaalruimte voor Vrienden van Oase 

▪ Eventuele vergoedingen voor derden ten behoeve van vieringen en andere 
activiteiten (koren, spreker). Het beleid is echter om deze post klein te houden, 
en vrijwel iedereen onbezoldigd actief te betrekken.  

Overige noodzakelijke organisatie-kosten betreffen: 
▪ Domein- en webhosting www.oaseveldhoven.nl 
▪ Bankkosten 

 
Het bestuur en overige vrijwilligers voeren hun werkzaamheden onbezoldigd uit. Er is 
en wordt geen onkostenvergoeding voorzien voor hun activiteiten.  
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Uitgaven per categorie
Actueel Begroot

Porto Drukwerk 20 € 312,88 € 380,00 -17,7%

Huur 20 € 2.590,00 € 2.810,00 -7,8%

Activiteiten 20 € 271,32 € 2.710,00 -90,0%

Koffiegeld 20 € 0,00 € 0,00 -

Bank 20 € 119,39 € 150,00 -20,4%

Organisatie 20 € 318,67 € 600,00 -46,9%

Uitgaande Giften 20 € 0,00 € 250,00 -

€ 3.612,26 € 6.900,00 -47,6%  
 
In bovenstaande tabel zijn de uitgaven van 2020 weergegeven tegenover de 
begroting. Hierin is een overduidelijk “positief” beeld te zien, waarin de daadwerkelijke 
kosten wederom fors lager geweest zijn dan begroot. Uit de uitgaven kan worden 
opgemerkt: 

- Gereserveerde gelden voor de Activiteiten (bijvoorbeeld inhuur derden, koren, 
etc.) hebben we mede ook door de corona-crisis niet kunnen organiseren en 
kunnen uitgeven.  

- Er waren door corona veel minder activiteiten buiten de vieringen dan begroot. 
En ook de grote reservering voor een excursie/ ’pelgrimsreis’ kon niet worden 
georganiseerd. 

 

Balans 2020: kasgelden en banktegoeden 
Concluderend vanuit de eerdere paragraven, zijn zowel de uitgaven als inkomsten 
‘positief’ uitgevallen, helaas sterk beïnvloed door de veranderde wereld door het 
coronavirus. Daarmee heeft 2020 ten opzichte van begroting een positief overschot 
opgeleverd, tegen de lijn van beleid en begroting in, waarmee het vermogen is 
gegroeid met € 2.751,37.  
 
Oase beschikt over een drietal kasposities: 

➢ Kasgeld:  
o Bevat contant geld verkregen vanuit collectes en entreegelden. 

Overvloedige liquide middelen worden gestort naar bankrekening. Een 
klein bedrag wordt in kas gehouden ter verrekening / vergoeding van 
kleine kosten. 

➢ Bankrekening (NL34RABO0311619703) 
o Deze rekening is de rekening courant waarop (periodieke) giften van 

contribuanten worden gestort, en waar ook de contanten uit het kasgeld 
naartoe worden gestort. 
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➢ Spaarrekening (NL33RABO3496862556) 
o Deze kostenloze rekening met zeer beperkte spaarrente percentage 

wordt gebruikt om “overvloedige” gelden vanuit de rekening courant op 
te parkeren. 

Hieronder worden de saldi aangegeven van de kasposities op begin en einde jaar.  

1-1-2020 31-12-2020
Kas 193,20€         532,10€         338,90€           
Bank (rekening courant) 2.746,02€    2.107,26€      -638,76€          
Bank (spaarrekening) 13.202,58€   16.253,81€    3.051,23€         

16.141,80€     18.893,17€    

overschot in- uitgaven 2.751,37€       
18.893,17€       
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Plannen en begroting 2021 
Vanwege de grote onzekerheden rondom het herstel, heropenen en ‘nieuwe normaal’ 
na de Coronacrisis, hopelijk ergens in 2021,  hebben we hebben de begroting van 2020 
voortgezet en gelijk gehouden voor 2021. Met de (on)zekerheden over het kunnen 
uitvoeren van de activiteiten met publiek, is het opstellen en maken van een 
alternatieve begroting onzinnig.  
Laten we hopen dat we de gestelde doelen van 2020 ergens later in 2021 wél zouden 
kunnen uitvoeren. 
 
Uitgaven per categorie Inkomsten per categorie

Begroot Begroot
Porto Drukwerk 21 380,00€         Collecte 21 € 1.190,00

Huur 21 2.810,00€       Entree 21 € 200,00

Activiteiten 21 2.710,00€       Koffiegeld 21 € 0,00

Koffiegeld 21 -€                Giften 21 € 5.500,00

Bank 21 150,00€          Rente 21 € 0,00

Organisatie 21 600,00€         

Uitgaande Giften 21 250,00€         

6.900,00€     € 6.890,00

Begrotingsplan -€ 10,00  
 
Deze begroting is gebaseerd op een aantal aannames over de uitgaven: 

- Huurkosten: 
o een veertiental Oase-vieringen 
o een twaalftal oecumenische vieringen (vastentijd, advents, tweede 

viering in de maand) 
o een tiental overige activiteiten (bezielingsavonden, Vergadering Vrienden 

van Oase; vergadering Raad van Toezicht) 
- Activiteitenkosten: 

o Kosten van artikelen tbv ‘Lichtje van de Maand’, bloemetjes voor 
werkgroep Pastorale Zorg en KWD 

o Bijdrage aan kosten Rock Solid en Kliederkerk 
o Stelpost voor inhuur derden voor bijzondere activiteiten, waaronder 

koren. Ook is rekening gehouden met een bijdrage aan de 
organisatiekosten van de ontmoetingsdag OKG in 2021 in Eindhoven.  

o Voor 2021 wordt wederom gestreefd naar een grotere activiteit voor 
Oase en geïnteresseerden (bijv ‘pelgrimsreis’). 

- Organisatiekosten: 
o Website & kleine lidmaatschappen 
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o Jaarlijkse ‘actieve’ bijeenkomst voor vrijwilligers 
- Uitgaande Giften:  

o er is een stelpost gereserveerd voor eventuele bijdragen vanuit Oase aan 
andere instellingen en doelen. 

 
Met betrekking tot de inkomsten is uitgegaan van realistischere ervaringsgetallen: 

- inschatting collectes bij de Oasevieringen 
- inschatting vrijwillige bijdragen bij overige activiteiten 
- giften / donaties zijn begroot op basis het gemiddelde van de afgelopen drie 

jaren. 
 
Daarbij blijft het voor de realisatie en (nuttige) besteding van de middelen, cruciaal dat 
er creatief wordt nagedacht over de organisatie van activiteiten met de huidige 
vrijwilligersbasis.  
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Verdere informatie Stichting  
Website:   www.oaseveldhoven.nl 
 
Fiscaal nummer:  RSIN 856596334 
 
Rekeningnummer:  NL34 RABO 0311 6197 03 
 
Correspondentie-adres: 

(adres Harry de Bot - secretaris) 
Tulderhei 19 
5508 VN  Veldhoven 

 
Emailadressen: 
   info@OaseVeldhoven.nl 
   bestuur@oaseveldhoven.nl 
   vieringen@oaseveldhoven.nl 
   rvt@oaseveldhoven.nl (Raad van Toezicht) 
 
Huishoudelijk Reglement is te vinden op de website onder menu-kopje “Over”. 
 
Bestuur 
Voorzitter:  Jeroen Kok 
Secretaris:  Harry de Bot 
Penningmeester: Armand Klaassen 
Bestuurslid:  Hetty van den Hurk 
 
Raad van Toezicht 
Huub Bukkems 
Gerrit Kros 
Pieter de Meijer 

mailto:info@OaseVeldhoven.nl
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Appendix 1: Kascontrole / Financiële verslaggeving 2020 

 


