
Stichting Geloofsgemeenschap Oase
Mededelingenblad nummer 058 
 

Mei 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We mogen weer! 
 
Hoera, we kunnen weer op een verantwoorde 
manier bezoekers bij onze vieringen ontvangen. Te 
beginnen met de viering in juni. Net als in de vorige 
periode kunnen maximaal 30 bezoekers, na 
aanmelding, weer bij de viering zijn.  
 
Wel zullen we nog een tijdje maatregelen moeten 
handhaven als: niet komen als je verkouden bent, 
mondkapje dragen bij binnen komen en weggaan, 
afstand houden.  
 
De reden daarvoor is allereerst dat een deel van de 
mensen nog niet gevaccineerd is. Maar ook bij 
degenen die wel gevaccineerd zijn is er nog een 
kans dat ze ziek worden en/of corona kunnen 
doorgeven. Een vergelijking: als je met 90% 
zekerheid weet dat je een aanrijding overleeft, 
steek je dan voortaan over zonder uit te kijken? 
 
Pas als het aantal besmette mensen in ons land 
weer fors gedaald is, kunnen we deze maatregelen 
loslaten zonder al te veel extra risico. 
 
Maar let op: aanmelden is nog steeds verplicht. 
kan eenvoudig met een mailtje naar 
bestuur@oaseveldhoven.nl. Of bel Harry: 
06 5326 1270. 
 
Let ook op de extra samenkomst die Oase houdt 
op zaterdag 19 juni. Eveneens open voor publiek!
 
Bestuur Oase, 
Jeroen 
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We vieren samen met ‘de Kapel’
 
Alweer een tijdje geleden werden we uitgenodigd om 
samen met andere geloofsgemeenschappen een 
uitwisseling te houden met voorgangers en 
kerkgangers. Wij zijn toen 
Johanneskerk en Eindhoven geweest. Dat was na h
vertrek uit de Paterskerk het nieuwe onderkomen 
geworden van wat vroeger heette De Studentenkapel. 
De contacten met de Kapel zijn sindsdien gebleven, 
onder andere omdat we samen met andere kleine 
geloofsgemeenschappen een landelijke bijeenkomst 
wilden organiseren. Maar ook dat ging vanwege corona 
niet door. 
 
Op 12 juni gaan we dan toch met de Kapel samen weer 
vieren. Feike Weeda is daarbij met Frank de 
voorganger. Omdat we de viering samen hebben 
voorbereid zal de inbreng van de Kapel zichtbaar zijn. 
En dat is goed, want we willen graag bij de tijd zijn en 
vernieuwen. Het thema van deze viering is ‘brood voor 
onderweg’. In de twee lezingen komt dat nadrukkelijk 
naar voren en is passend bij v
lezen Joh 6, 47-58, maar eigenlijk zouden we 
hoofdstuk moeten lezen. Misschien een tip om
te doen? 
 
En we mogen weer samenkomen!
viering met publiek. Aanmelden is nog nodig en een 
mondkapje bij het naar binnen en buitengaan moet ook 
nog steeds. Nog geen volle kerk,
genoeg. Ook kunnen we nog niet samen zingen
zal nog geen brood gedeeld kunnen worden
jammer, na afloop helaas ook nog geen koffie. Maar het 
begin is gemaakt en we kijken uit naar beter weer.
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Intenties voor deze viering kunnen worden 
gestuurd naar de voorgangers of via 
vieringen@oaseveldhoven.nl. Ook deze viering zal 
nog alleen via KerkTV en YouTube te volgen zijn. 
Laat het weten als je hulp nodig hebt om de 
instellingen op de tv of computer  te vinden.  

Frank 
 
 

Terugblik: viering 8 mei 
 
De grootste kwaliteit die je als bekende 
Nederlander kunt hebben is dat je zo gewoon 
gebleven bent. Misschien zijn onze voorgangers 
geen bekende Nederlanders, maar ze zijn wel heel 
gewoon (gebleven). Het viel me afgelopen viering 
door Mieke en Hans weer eens op hoe bijzonder 
dat is: gewone mensen die, gepokt en gemazeld 
door het leven, zich laten inspireren door de 
teksten in de bijbel en dat met ons delen.  
 
En ons dan deelgenoot maken van een prachtige 
zin: “Eén vraag wordt belangrijk: wie is die andere 
mens voor je?”. En hoe Jezus ons zegt hoe we, 
met door God in ons geplante liefde, naar onze 
medemens mogen kijken. Dat dat kleur geeft aan 
ons leven. Onder begeleiding van Frank zong Huub 
ons toe dat we die woorden in ons hart mogen 
prenten, en dat we daarmee zullen bloeien. 
Armand had een stevige klus aan het bedienen van 
de vernieuwde installatie, maar zorgde er prima 
voor dat alles bij ons thuis kwam. 
 
 

Techniek steeds professioneler 
 
De Immanuelkerk heeft de technische installatie in 
de kerkzaal laten vernieuwen, zodat we ook in de 
toekomst onze vieringen op een mooie manier 

kunnen uitzenden. Belangrijkste nieuwigheid zijn de 
twee vaste camera’s die op afstand bestuurbaar zijn. De 
software om de camera’s goed te zetten kent voor elke 
camera een aantal voorkeursposities, die je kunt 
voorprogrammeren en voor de viering nog kunt 
aanpassen.  
 

 
De nieuwe technische installatie, hier door twee mensen bediend 
tijdens een Immanuelviering. 

 
Voorkeursposities die we veel gebruiken zijn de 
lezenaar, de muziek (piano + cantor), de tafel. Tijdens 
de viering hoeft de bediener van de techniek meestal 
alleen aan te geven welke voorkeurspositie van welke 
camera hij in beeld wil hebben. Ook dan zijn kleine 
aanpassingen mogelijk, maar de software is vrij 
gevoelig, dus we zijn voorzichtig, om te voorkomen dat 
de mensen thuis zeeziek worden van teveel bewegend 
beeld.  
Voor geluid is het mengpaneel verdwenen en 
vervangen door een software variant. Fijn is dat daar 
ook een automatische stand op zit, waarbij microfoons 
die geluid opvangen automatisch actief worden. Door 
deze nieuwe installatie wordt het weer mogelijk om met 
1 persoon de techniek te bedienen.  
 
Jeroen 
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CORONA, óók een lichtkrans 
donker en licht in één 

 
Op een andere wijze dan gebruikelijk bij een 
viering,  hebben Mieke Mol en Jeanneke de Bot 
een bijzonder samen-zijn georganiseerd.  
 
Op zaterdag 19 juni willen wij een extra moment 
van samenkomen houden met jullie, en wel rondom 
het thema  

“Corona, óók een lichtkrans. 
Donker en licht in één”. 

 
Zelden beleefden we wereldwijd zulke aangrijpende 
tijden, en zelden verlangden we zo naar licht. 
Corona heeft ons helemaal doen vergeten dat het 
woord naast een ziekmakend virus óók  lichtkrans 
betekent; denk maar aan de lichtkrans bij een 
zonsverduistering. 
 
Om onze blik  te verschuiven van dit virus naar de 
lichtkrans gaan we luisteren naar een zangkwartet, 
dat in een prachtige setting, rondom een kristallen 
corona, een lied zingt waarvan de tekst geënt is op 
een periode zoals wij die op dit moment al 15 
maanden meemaken. 
Zij zingen dit lied op een voor ons welbekende 
melodie. Een lied dat laat klinken dat we samen 
sterk zijn, dat we niet stil moeten blijven staan, 
maar krachtig en moedig een weg mogen inslaan, 
gericht op een gezonde samenleving die ook zorg 
draagt voor de aarde. 
 
Ook het  5-jarig bestaan van Oase krijgt een plaats 
in dit samenzijn. 
 
Laat je maar verrassen; het wordt mooi!  
Mieke en Jeanneke kijken naar jullie uit! 
 

Plaats: Immanuelkerk Veldhoven , aanvang 19 juni om 
19.00 uur. Graag van tevoren aanmelden via een mailtje 
naar bestuur@oaseveldhoven.nl. Of bel Jeanneke: 
06 1367 3962. 
Je kunt dit bijzondere samenzijn ook via de normale 
digitale kanalen volgen op KerkTV of You Tube. 
 
Mieke en Jeanneke 
 

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. Nadien 

volgden Harry de Bot, Frank Bockholts en Henriëtte van 
Amelsfoort. In dit nummer neemt Gera van Remmen 
het stokje over met een diepgevoelde, persoonlijke 

ontboezeming. 

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? 

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.
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Vijf jaar beleving van "OASE". 
 
Aanvankelijk had ik wat moeite met de gang 
naar Oase. Ik was o zo verknocht aan de 
Jozefkerk, waar ik zelf elf jaar lang voorging 
in gebedsvieringen, waarvan acht jaar met 
Jeanneke. Mijn gehechtheid aan pastor Wim 
Jenniskens was groot en de rouw diep bij 
zijn overlijden. 
Mijn emotionele aard en eigenzinnigheid en 
ook wel mijn leeftijd en stressgevoeligheid 
beletten me om me aan te sluiten bij de 
groep voorgangers. 
 

 
 
Toen ik er aan toe was, vond ik de weg naar 
de Immanuel en liet ik me raken door wat 
daar gebeurde. Op de eerste plaats 
ontroerden me de ‘Oase-mensen’. 
Voorgangers, medewerkers zoals Hetty, 
bestuur, pianist, cantor en de ‘technische 
kanjers’ achter de computer, maar evenzeer  
 

de warme geloofsgemeenschap, die me 
telkens weer treft door het omzien naar 
elkaar. Het gaat bij de vieringen niet op de 
eerste plaats om theologische hoogstandjes 
of bijbelkennis, of scholing,  nee, het gaat 
om het delen van persoonlijke religieuze 
beleving, geloofservaring  in een eenvoudi-
ge, liturgische vorm. Dat is wat me raakt. 
. 
Natuurlijk speelt de voorkeur voor een 
bepaalde voorganger een rol. Daar zijn we 
mensen voor. Maar altijd ervaar ik de viering 
weer als een verrassing en geestelijke 
uitdaging. Ik ga telkens gevoed en ontroerd 
naar huis. 

 
OASE 2016 – 2021 

 
Heel eerlijk gezegd heb ik enige moeite met 
de vormgeving van ‘Brood onderweg’. Ik blijf 
me in mijn gevoel ertegen verzetten. Weet 
geen alternatief. Het is een persoonlijk 
ervaren. 
Omdat Henk en ik afhankelijk zijn van 
andermans vervoer, is een bedankje aan 
hen die ons meenemen op zijn plaats. 
 
Een liefdevolle groet en dank je wel! 
 
Gera van Remmen 
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Fietstochten langs Mariakapellen voorzien duidelijk in behoefte! 

Tientallen waren (en zijn) er gepland in de maand mei, en de meesten konden gelukkig 
doorgaan. Niet allemaal. Soms speelde het weer parten (ook mei doet wat-ie wil…), soms waren 
er onvoldoende deelnemers of werden ritten samengevoegd. Maar bij iedere fietsrit door de 
Kempen ontstonden leuke gesprekken, werden banden aangehaald en was er gezelligheid 
tijdens de eet- en drinkstops onderweg. Fijn dat ook de terrassen weer open waren! 

In negen verschillende routes stonden liefst 35 Mariakapellen op ons te wachten. De een niet 
groter dan een overkapt wegkruis, de ander een kleine kerk met banken, schilderijen en een 
tafel om kaarsen te ontsteken. Bij elke kapel lazen de begeleiders van de fietstochten een korte 
geschiedenis voor. Opvallend ook de verschillende leeftijden van de kapellen: van 1637 tot 2001 
en alles er tussenin. 

Een mooi initiatief van Frank Bockholts, die alle routebeschrijvingen en informatie heeft 
verzameld, terwijl Paul Hafkemeijer de administratie van aan- en afmeldingen per tocht 
nauwgezet bijhield. De versnaperingen van Oase werden uiteraard op prijs gesteld.  

Maar we zijn er nog niet! Weer of geen weer, de volgende ritten staan nog uit, en je kunt je nog 
altijd aanmelden: 

Vr 28 mei route 7/8 

Za 29 mei route 5 

Aanmelden gaat via oasefietstocht@gmail.com (of bel nummer 040 2538621) . Vermeld: naam; 
adres; telefoonnummer; aantal personen; en de route. 
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Huub, Nellie, Frank en Catharine onderweg bij een kleine, maar goed verzorgde kapel in 
Bergeijk. 

Hieronder twee mooie fotocollages van Hetty, die meer zeggen dan duizend woorden. 
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