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Winterkleed
Wat een prachtige winterweek hebben we achter
de rug! Als de wereld wordt verpakt in een wit kleed
ontstaat een bijna nostalgisch beeld: het kan dus
nog steeds in een tijd van klimaatverandering en
opwarming van de aarde! Sneeuw heeft een
magische aantrekkingskracht. Dus hup naar buiten,
stevige schoenen aan en wandelen. Afgelopen
weekend bood Park Meerhoven prachtige
winterplaatsje te over, met schaatsende jeugd op
de vele plassen
sen in en rond dit park. Zelf genoot ik
van sleeën met dochter en kleindochter in de
Drunense Duinen, waar tientallen heuvels
uitnodigen om er vanaf te roetsjen.
Zo’n winterweek leidt onze gedachten ook even af
van dat vervelende virus, waar we nu al bijn
bijna een
jaar last van hebben. Bij Oase gaan we onver
onverdroten verder, zoals u hebt gezien in de mooie
viering van afgelopen zaterdag. Onthoud: iedere
maand komt de viering dichterbij waar jullie gewoon
weer ‘live’ bij kunnen zijn. Intussen kom
komen de
vaccinaties ook binnen het ledenbestand van Oase
op stoom. Van sommige 80-plussers
plussers horen we dat
ze al een eerste prik hebben gekregen,, of een
uitnodiging daarvoor.
De ingevallen dooi zet ons nu op weg naar de
lente. Het jaar 2021 is nog maar net begonnen en
heeft ons zonder twijfel nog veel te bieden. Laten
we het omarmen!
Bestuur Oase
Harry

Jubileum activiteit:
wie wil meedenken?
We willen ons jubileum, als dat straks weer mogelijk is,
ook samen vieren met een activiteit. Waarschijnlijk
hebben we tegen die tijd vooral behoefte om elkaar te
ontmoeten en bij te praten, maar misschien is het ook
wel leuk om daarbij iets te doen of ons te laten
inspireren door iemand van buiten.
We willen jullie vragen wie er mee wil denken over deze
activiteit en dit mee wil organiseren.
organ
Stuur een mailtje
aan bestuur@oaseveldhoven.nl en we nemen contact
op. Ook als je niet in de organisatie mee wil doen, maar
nog een goed idee hebt, horen we het graag.
Bestuur Oase
Jeroen
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Hoe spreek je God aan?
Wie wil daar wat van zeggen?

Het jaar 2020:
Jaarverslag en Kascontrole

In de vieringen van Oase volgen we bijna altijd het
lezingenrooster van de katholieke kerk. De lezingen
nemen we uit de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV).
Deze vertaling is vaak beter te verstaan dan de
voorgeschreven Willibrordvertaling die in de RKkerk gelezen wordt. De gebeden en ander teksten
die we in de viering gebruiken proberen we steeds
zo te kiezen dat ze aansluiten bij de lezingen en
vanuit het thema een rode draad vormen samen
met de teksten en liederen.

Het afgelopen jaar was voor de Stichting Geloofsgemeenschap Oase en alle vrijwilligers een jaar van
improvisatie, creativiteit, doorzettingsvermogen, en ook
wel teleurstelling. Dat laatste betrof uiteraard de vele
annuleringen van activiteiten en het moeten ‘vieren’ op
afstand en zonder bezoekers. Toch hebben we maar
één viering echt geannuleerd, en hebben we dankbaar
– o zo dankbaar – gebruik kunnen maken van de
technische mogelijkheden die de Immanuelkerk eigenlijk pas net - paraat had staan om online videovieringen te verzorgen.

Om begrijpelijke en aansprekende taal te gebruiken
lopen we soms tegen een interessant probleem
aan. Want, hoe spreek je God aan?
In veel teksten krijgen we het gevoel dat God
dichtbij is en je, zoals tegenwoordig gebruikelijk,
over gaat tot het aanspreken met je en jij. Dat kan
niet altijd. Er zijn evenzoveel teksten waarin we
toch God met U aanspreken, omdat het echt niet
anders kan.
In een complete viering wekt dat dan verwarring.
Soms wordt dat een taalkundige worsteling, waarbij
gevoel en taal tegengestelde zijn. In de groep levert
dat leuke discussies op.
De vraag aan jullie allen is: merk je daar iets van,
heb je er een mening over, wil je er iets over kwijt?
We horen het graag.
De Vieringengroep
Frank

We hebben ons (corona-)jaar vastgelegd in het
Jaarverslag 2020, dat we jullie van harte aanbevelen
om eens open te slaan. Het verslag is te vinden op onze
website via deze pagina en ook direct via deze link.
Financiën
Het verslag bevat ook onze financiële verantwoording
van afgelopen jaar. De controle van Jaarverslag en de
kascontrole is begin deze maand uitgevoerd – online
lukte dat prima – door de Raad van Toezicht. Die
hebben de verslaglegging geaccordeerd met
dankzegging aan allen die dit jaar een extra stapje
hebben moeten zetten onder soms lastige
omstandigheden.
Uiteraard zag 2020 er financieel ook anders uit dan
verwacht. We hadden in de begroting voor dat jaar
bedacht om met ‘ons allen’ een aantal evenementen,
waaronder een uitstapje, te organiseren. Dat heeft
helaas geen doorgang kunnen vinden. Maar wat in het
vat zit, verzuurt niet!
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Een woord van dank aan jullie allen, dat jullie ons
financieel zijn blijven steunen dit jaar. We staan er
als Stichting financieel goed voor. Dat geeft ons de
ruimte om de komende jaren, en hopelijk al later in
dit lustrumjaar, eens uit te pakken. We willen jullie
daarin allen graag betrekken in welke plannen dat
zouden kunnen zijn!
Bestuur Oase,
Armand

Viering 13 februari:
De ander dienen
Hopelijk de laatste stille viering zonder zang. Maar
ondanks deze beperking hadden Els en Jeanneke
een mooie viering in elkaar gezet. In de inleiding
sprak Els over de verschillende manieren waarop
we God aanspreken: U, Gij, jij, en hoe dat
afhankelijk is van welke kant van God in een
bepaalde tekst naar voren komt, en dat er dus in
één viering verschillende woorden gebruikt kunnen
worden.
In haar overweging zag Els parallellen tussen de
melaatsen uit de Evangelie-lezing en de coronapatiënten nu: de eenzaamheid waar ze mee te
maken krijgen. De corona-patiënten worden
weliswaar niet meer uitgestoten, en ze worden
naastenliefdevol verzorgd, maar fysiek contact
wordt vermeden. Naast een aantal mooie teksten
en gebeden waren er ook de liederen, die we op
het scherm konden meelezen en zingen terwijl
Frank ze speelde. Dankzij Paul en Harry bereikten
deze mooie beelden onze huiskamers.
Jeroen
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Kliederkerk in maart
Vorig jaar maart werd alles anders. We hadden met de
Kliederkerk medewerkers een Kliederkerk voorbereid
met als thema ‘Sta op’.
Helaas durfden we het half maart niet meer aan, omdat
alles zo onzeker werd. De ideeën van toen zijn echter
goed bewaard. Nu wordt het weer lente, en hebben we
weer hoop. Of we al samen kunnen komen? Dat is nog
niet zeker. Maar we zijn wel creatief geworden in het
vinden van oplossingen. De vaste bezoekers krijgen
een mailtje en houd de Facebook pagina van onze
Kliederkerk en de Oase- en Immanuel site in de gaten.
14 maart :Sta op!
Hetty

Toos weer thuis uit ziekenhuis
Vorige week hoorden we dat Toos Bakker opeens in het
ziekenhuis was opgenomen. Zij bleek een ontsteking en
vochtophoping te hebben onder haar linker long en
bovendien flink last van obstipatie. Het ging maar niet
over en de huisarts (en Toos zelf!) vond het raadzaam
om longfoto’s te maken Zij belandde in het ziekenhuis
en mocht vijf dagen later, afgelopen donderdag, weer
naar huis.
Het Lichtje van de maand ging na de viering van 13
februari uiteraard naar Toos, samen met haar man
Harry trouw lid van Oase. Bij die gelegenheid vertelde
zij dat ze nog steeds flink last heeft van die long, vooral
met hoesten. Maar het gaat langzaam beter. Namens
heel Oase van harte beterschap gewenst!
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Lustrum Oase
2016 - 2021
Vijf jaar onderweg, samen, elkaar vasthoudend en bemoedigend. In deze nieuwsbrief,
die er ook al vijf jaargangen op heeft zitten en hopelijk een vertrouwde plek bij jullie
allen heeft veroverd, blikken we terug op het eerste lustrum en vooruit naar de
toekomst. Onze voorzitter Jeroen Kok gaf vorige maand de aftrap. In dit nummer
neemt Harry de Bot het stokje over.
Daarna bent u, ben jij aan de beurt! Je bent van harte uitgenodig
uitgenodigd om op jouw eigen
manier aandacht te geven aan vijf jaar Oase. Dat hoeft niet heel ingewikkeld. De
vraag is: hoe kijk je terug op onze geloofsgemeenschap, en hoe zie je haar toekomst?
Welke herinneringen heb je aan onze (soms turbulente) beginfase, aan de rustige
‘bedding’ van maandelijkse vieringen en bezinningsavonden die in vijf jaar is ontstaan?
Voel je je ermee verbonden en blijf je verbonden?
We horen graag jouw persoonlijke verhaal over Oase. Dat kun je sturen naar het
vertrouwde mailadres info@oaseveldhoven.nl
info@oaseveldhoven.nl. Je mag zelf foto’s meesturen, en
anders zorgen wij voor fotomateriaal om je verhaal te illustreren.
Bestuur Oase
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Eerst barensweeën,
daarna een sterk fundament
Natuurlijk, in januari 2016 begon geloofsgemeenschap Oase met eigen vieringen, vrijwel vanaf het
begin in de Immanuelkerk. Maar de kiem daarvoor
was al gelegd in het halfjaar daarvoor. Weet u het
nog? De bijeenkomsten in het zijzaaltje van de
Maartenskerk, waar vanaf zomer 2015 een flinke
groep mensen bij elkaar kwam om zich te beraden
over de fusieplannen van de Veldhovense
parochies, en hoe daarmee om te gaan.
Al wat langer was een kerngroep aan het
vergaderen over de in onze ogen zorgelijke situatie.
Dat resulteerde onder meer in verontruste brieven
naar de bisschop van Den Bosch en zelfs het
Vaticaan. De relatie met het parochiebestuur van
Christus Koning dat de fusie voorbereidde, werd
alsmaar moeizamer. Ik herinner me goed de grote
dynamiek en saamhorigheid die ontstond bij het
prille Oase. Een dynamiek die haar hoogtepunt
vond in de roerige eerste Oaseviering in januari
2016 in de Jozefkerk, waar spontaan het
priesterkoor werd ‘bezet’.

OASE 2016 – 2020
Terugkijkend kun je zeggen dat hier onze
barensweeën plaatsvonden. Afscheid nemen en
iets nieuws geboren laten worden gaat zelden
zonder pijn, en misschien moest het wel zo zijn.
Hoe dan ook: gevoelens van verdriet en afscheid
waren er wel degelijk!
Daarna vonden we al vrij snel rust en balans terug
bij onze vieringen in de gastvrije Immanuelkerk.
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Ook Leerhuis & Liturgie en de Taizégroep vonden daar
een veilig onderdak. De elf mensen sterke
vieringengroep van Oase mocht in het vervolg haar
eigentijdse diensten voorbereiden zonder een
meekijkende censor met rood potlood.
Hechte groep mensen
Het mooie van die vijf nu voorbije jaren vind ik het
gemeenschapsgevoel dat sindsdien is ontstaan. Ik heb
het gevoel deel uit te maken van een hechte groep
mensen. Ik mag erbij horen, gezien worden,
vriendschap ervaren. Een gevoel dat ik vroeger ook kon
ervaren in de parochie Christus Hovenier, vooral bij
parochiebrede vieringen van Wim en Myriam bij de
feesten van H. Jozef, Sint Maarten en Willibrord. Die
voelden als een warm bad.
De gure wind die daarna opstak koelde het badwater
rap af. Het overlijden van Wim en het gedwongen
vertrek van Myriam deden pijn, net als het (sindsdien)
missen van een aantal mensen die een andere keuze
maakten. Een grotere groep zou voor een (nog) steviger
fundament hebben gezorgd. Ook binnen Oase
ontkomen we niet aan veroudering.
Gelukkig bestaat het bestuur van Oase voor driekwart
uit mensen die de 60 nog lang niet aantikken, en blijven
er dankzij de inzet van Hetty kerst- en paaswandelingen
en activiteiten als de Kliederkerk. Ook in dit opzicht
betaalt de samenwerking met Immanuel zich uit. Samen
zijn we sterker!
Ik blijf daarom vertrouwen houden in een geloofsgemeenschap die inspireert, met een eigentijdse kijk op
de bijbel, die met nieuwe teksten in ons hart weet door
te dringen. Ik kan niet wachten tot we elkaar weer gaan
zien en ontmoeten!
Harry de Bot
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Twee opnames van de allereerste Oaseviering,
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9 januari 2016 in de Jozefkerk
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KBO Zeelst pleit voor bescherming
kerkelijk erfgoed in Veldhoven
Het voornemen van het parochiebestuur
Christus Koning om de katholieke kerken van
Zeelst en Oerle via Funda te huur te zetten,
heeft tot onrust in Veldhoven geleid. Wat gaat
er met de kerkgebouwen gebeuren?

Meedoen aan de petitie
De KBO-afdelingen
fdelingen vragen de inwoners van Veldhoven
om hun dringende verzoek kracht bij te zetten door deel
te nemen aan een handtekeningactie. Iedereen kan zijn
instemming laten blijken, door de petitie te
ondertekenen. Dit kan digitaal op:
www.kbo-zeelst.nl

Cultuurhistoricus dr. Gerard Rooijakkers pleit voor
een duidelijke Kerkenvisie. Hij maakt in dit artikel
onderscheid tussen het private eigendom van de
kerk dat bij het bisdom ligt en het communale
eigendom, dat bij de Veldhovens gemeenschap ligt.
De KBO-afdelingen
afdelingen in Veldhoven zijn het met zijn
stelling eens. Jarenlang zijn de kerken als het
eigendom van de 4 kerkdorpen beschouwd, samen
is de kerk opgebouwd en onderhouden. Natuurlijk
ligt het juridische eigendom bij het bisdom, maar
moreel gezien zijn de kerken van Meerveldhoven,
Oerle, Veldhoven-dorp en Zeelst.
De KBO afdeling Zeelst heeft het voortouw
genomen met een actie om ONS kerkelijk erfgoed
te beschermen. In
n Zeelst is de situatie het meest
ernstig omdat deze kerk niet over de status van
Rijksmonument beschikt. Al meerdere malen heeft
de Stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis daarop
aangedrongen. Daarom heeft KBO-Zeelst
Zeelst nu het
initiatief genomen om samen met de andere KBOafdelingen te pleiten voor een kerkenvisie.

De H. Willibrorduskerk in Zeelst

