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Toen was het weer Pasen…
Pasen komt er aan. De herinnering aan de viering
van vorig jaar dringt zich op. Nadat we onze viering
van maart 2020 ijlings moesten
sten afgelasten (de
enige Oaseviering
viering die écht niet doorging!) ging
onze paasviering in april online.. Voor het eerst een
livestream vanuit een lege kerk,met alleen de
‘acteurs’ van woord en muziek in beeld.
Nu, een jaar later, weten we bijna niet beter
beter! Er is
een vaste werkwijze ontstaan,
taan, waarin alle actoren
de rol spelen die hun is toebedeeld. En laten we nu
gewoon eens vaststellen dat het best goed loopt!
Er komen mooie vieringen jullie huiskamer binnen,
vakkundig in elkaar gezet door technisch
onderlegde collega’s die in nauw overleg
eg met
voorgangers en pianist een presentatie maken. En
met afwisselend camera- en tekstbeeld (en steeds
vaker een combinatie daarvan) een mooie
uitzending verzorgen.
Ik wil hier toch ‘ns de namen noemen van de Oase
Oasemannen die dit iedere keer weer voor el
elkaar
krijgen. Die de moeite hebben genomen de
techniek te leren van hun Immanuelcollega’s. En
die als (bijna) volleerd regisseur het steeds
complexere mengpaneel bedienen. Je kent ze
natuurlijk: Paul, Armand en Jeroen. Dank dank!
En in hun kielzog ook aan Frank, die de
vieringengroep aanstuurt en het nodige extra werk
heeft aan de voorbereiding ervan.
van. Zeker als er
publiek welkom is.

Wat onze paasviering betreft vallen we nu (spijtig
genoeg) in herhaling. Geen blokhut, geen paasontbijt,
geen ontmoeting. Maar wel bijzondere vieringen,
viering
waarin
eerst de kruisweg en dan de opstanding en de nieuwe
paasmorgen centraal staan. Welkom aan het scherm!
Bestuur Oase,
Harry

Avondgebed in de Vastentijd
Op weg naar Pasen houden Oase en Immanuel vanaf
Aswoensdag samen iedere
ere woensdagavond een kort
gebedsmoment met thema’s uit de 10 woorden.
Afgelopen woensdagen waren het Bidden, Biechten en
Vergeven. De komende keren is dat voor 17 maart
Verzoenen, 24 maart Lijden en op 31 maart is er een
speciale avond met het lijdensverhaal.
lijdensverh
Zie artikel hieronder.

Meditatie rond kruisweg
Woensdag 31 maart 2021 organiseert Oase een
meditatieve viering rondom de kruisweg.
Deze wordt om 19.00u via Kerktv uitgezonden en zal tot
ongeveer 20.00u duren.
De kruisweg die Mieke en ik voor deze Goede Week
hebben uitgekozen komt uit de erfenis van pastor Wim
Jenniskens en speelt zich af in het Limburgse land
waar Wim ook vandaan komt.
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Tussen 1979 en 1983 is deze kruisweg
geschilderd door Theo Kuipers . De stijl die het
midden houdt tussen naïef en heel secuur
miniatuur raakt je aan, spreekt ook tot ons.
Jezus draagt het kruis, gaande door de velden en
boomgaarden in het Limburgse land tussen
Gronsveld en Heerlen. Op zijn weg ontmoet Hij de
mensen van daar; en wij volgen Hem op de voet;
wij allen zijn toeschouwers. Jezus komt heel
dichtbij……………….
Zijn kruisweg confronteert ons met een veelzijdige
werkelijkheid, die heel dicht bij ons staat.
En wij worden daarbij voor de keuze geplaatst om
toeschouwer te blijven of waar het kan, het kruis
een eindje mee te dragen.
De teksten die bij elke statie gelezen worden
komen van Frans Wiertz en zijn hier en daar wat
aangepast.
De muziek die wij tijdens de kruisweg, Via Crucis,
laten horen is door Liszt gecomponeerd aan het
einde van zijn leven,wanneer hij de verstilling
opzoekt. Het stuk wordt gespeeld door Reinbert
de Leeuw.
Jeanneke

Paasviering
De Paasviering op 4 april zal deze keer vooraf
worden opgenomen en vanaf paasmorgen via
KerkTV en YouTube kunnen worden gevolgd.
Jammer genoeg kunnen we ook dit jaar niet naar
de blokhut voor een ochtendgebed, ontbijt en een
sfeervolle viering samen met elkaar. Vanwege de
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coronamaatregelen hebben we ook gekozen om deze
viering zonder kerkgangers te houden. Als we maar met
zo weinig mensen bij elkaar mogen komen, kunnen we
maar beter één lijn trekken en de viering zo inrichten dat
we alle kijkers onder dezelfde omstandigheden bij de
viering betrekken. Steek bijvoorbeeld thuis ook een
kaarsje aan als in de kerk de Oasekaars wordt
aangestoken.
Het thema van deze viering is ‘Een nieuw begin’. Huub
en Els hebben er een mooie, aansprekende en
sfeervolle viering voor samengesteld. We wensen jullie
nu al een mooie en een zalige Pasen.
Frank

Kliederkerk met Pasen
De kliederkerk is op de creatieve toer gegaan voor
alle kinderen die mee willen doen. Kijk maar:
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Opstaan!
Kun jij in Jezus’
voetsporen stappen?
Knip een hand en een voet van
jezelf uit.
Je mag ‘m natuurlijk versieren.
Breng een handje en /of voetje naar de
kerk, (brievenbus!)
dan hangen wij ‘m voor het raam!

Viering 10 april
Het plan was om op zondag 11 april, de zondag na
Pasen, een ontmoetingsmiddag te houden voor allen
die we de afgelopen jaren gemist hebben vanuit de
voormalige parochies. Dat gaat nu niet door en wordt nu
in oktober gepland.
Daarom hebben we alsnog gekozen om op
zaterdagavond 10 april alsnog onze gewone viering van
de 2e zaterdag van de maand te houden.
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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 hiervoor
de aftrap. In dit nummer neemt Frank
Bockholts het stokje over.
Daarna bent u, ben jij aan de beurt! Je
bent van harte 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?
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We horen graag jouw persoonlijke verhaal
over Oase. Dat kun je sturen naar het
vertrouwde mailadres
info@oaseveldhoven.nl. Je mag zelf foto’s
meesturen, en anders zorgen wij voor
fotomateriaal om je verhaal te illustreren.

Ook de vieringengroep
viert het eerste lustrum!
Als vieringengroep zijn we al weer vijf jaar actief, en
met veel energie! Wij hebben allemaal onze eigen
geschiedenis en achtergrond en dat maakt
deelnemen in deze groep zo aantrekkelijk en de
vieringen onderscheidend.
De meesten hebben de periode meegemaakt dat we
gebedsdiensten en woord-communievieringen deden.
Dat dit niet meer mocht is een van de redenen dat Oase
is ontstaan. De gebedsdiensten waren gebaseerd op de
woorddienst uit een eucharistieviering met daaropvolgend een overweging en eventueel nog een
communieuitreiking. Dat was zo’n beetje de start van de
Oasevieringen. Als alternatief voor het communieritueel
hebben we gekozen voor het samen delen van het
‘Brood voor Onderweg’.
Dat we naar een protestantse kerk gingen met andere
gebruiken was erg wennen en voorzichtig aftasten van
wat wel en niet kon. Vanuit onze katholieke achtergrond
zijn we opgevoed met begrippen als sacrale ruimte, een
gezegend altaar met relikwie en de hiërarchie voor
allerlei handelingen. Van lieverlee kwamen we erachter
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Heel fijne samenwerking

Beeld van een Oaseviering tijdens de laatste
advent. Piet en Frank gaan voor, terwijl Paul vd
Steen en Huub Bukkems het muzikale deel
verzorgen.
dat dit in de protestantse kerk veel minder en soms
helemaal niet aan de orde is.
Zoals dominee Wim Dekker pas nog memoreerde
in zijn preek dat de kerkzaal geen gezegende
ruimte is met allerlei gebruiksbeperkingen. Er staat
een tafel in het ‘liturgisch centrum’ en geen altaar
zoals in de katholieke kerk. We weten inmiddels
wat er allemaal kan en mag.

De relatie met de Immanuelgemeente is geweldig. We
voelen ons er thuis en zij waarderen onze inbreng en
samenwerking. Hun technische groep die de
uitzendingen van onze vieringen mogelijk maakt
verdient een dikke pluim. Daarmee verkeren wij als
vieringengroep in een gezegende staat. Wij stellen een
viering samen naar eigen inzicht en zijn aan niemand
verantwoording verschuldigd. Wij staan open voor tips
en kritiek om nog beter in te spelen op de
geloofsbeleving van onze gemeenschap.

OASE 2016 – 2021
Vanuit onze achtergrond, opleiding en ervaring kiezen
we voor het liturgisch lezingenrooster van de katholieke
kerk en brengen daar teksten en liederen omheen die
inspireren, moed, steun en vertrouwen geven in de
beleving van ons geloof. God zij dank dat we deze
vrijheid mogen gebruiken.
Frank Bockholts

Fietsen langs Mariakapellen………..

……doe je mee?

In ons lustrumjaar willen we heel graag mensen bij
elkaar brengen om dat te vieren en te beleven. Dat
valt niet mee met alle coronamaatregelen, maar er
komt licht in de duisternis. We mogen aannemen dat
in de meimaand buiten in ieder geval weer meer
mogelijkheden zijn. Heerlijk in de buitenlucht,
ademhalen en doorwaaien.

In de Mariamaand staan ook alle Mariakapellen extra
in de belangstelling en in onze prachtige omgeving
staan er nogal wat. Van zo’n 35 kapellen zijn er
beschrijvingen, dicht in de buurt en ook wat verder
weg. Het idee is om daar samen in groepjes met
begeleiding een kaarsje te gaan opsteken. Bij iedere
kapel zal een toelichting gegeven worden over
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ontstaan, gebruiken of andere wetenswaardigheid.
Het is in deze tijd een mooie gelegenheid om elkaar
weer eens te ontmoeten en bij te praten.
Of de terrassen open zijn weten we nog niet zeker,
maar koffie met wat lekkers hoort erbij en daar wordt
voor gezorgd. Ook het weer is onvoorspelbaar, maar
er zijn vast gelegenheden om er mooie tochtjes van
te maken. Pomp de banden maar vast op. In het
volgende blad melden we hoe het georganiseerd
wordt. Voor de niet-fietsers zal er ook de mogelijkheid
zijn om de route met de auto te volgen en zo toch met
de groep samen te zijn.

Lustrumkaars Oase:
leuke verrassing!
Met een aantal mensen hebben we eind februari zo’n
kleine tachtig lustrumkaarsen rondgebracht. Met de
opdruk van het logo en de woorden Oase 2016 –
2021.
Het was leuk om te ervaren dat veel mensen
aangenaam verrast waren door het presentje!
Sommigen zagen het letterlijk als een lichtpuntje in
lastige coronatijden. En in veel gevallen gaf de
kortstondige ontmoeting aan de deur de kans voor
een gesprekje. Juist aan ontmoetingen ontbreekt het
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de laatste maanden, en dan is zelfs zo’n contact aan
de voordeur een heleboel waard.
Het mooie van een kaars is dat je die op gepaste
momenten kunt ontsteken. Misschien wel tijdens een
viering van Oase als die via een livestream de
huiskamer binnenkomt. Aangestoken met een intentie
helemaal voor jezelf. Denk niet: zonde van de kaars.
Gewoon doen!

Herhaalde oproep!

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. 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

Viering 13 maart
Weer een inspirerende Oase-viering door Ed en
Tonny Colnot over een teken voor de toekomst. Ed
legde een mooi verband tussen de slang op de staf
van Mozes en het kruis, allebei niet bedoeld als

herinnering aan wat was, maar als wegwijzer naar de
toekomst, en hoe je dat van het kruis meer begrijpt als
je het zelf moet dragen. Wim en Paul leverden daar
passende muziek bij, met het vrolijke “Wij hebben voor
u gebeden, dat uw geloof niet bezwijkt” als afsluiting.

