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Bronwater,
tintelend en stromend
Ja, je ziet het goed: een nieuw
nieuwe naam
en een nieuwe opmaak van onze
nieuwsbrief!
Bronwater, aangenaam! Hopelijk zo
verkwikkend als het water uit de bron van
de Oase. Eén van de levenslijnen van
onze gemeenschap.
En omdat het water is dat zal stromen,
tintelen en stralen zie je dat terug in de
vormgeving: bewegend, bruisend water.
We horen
oren graag hoe het bevalt. Proost!
En wat was het fijn om elkaar weer te
ontmoeten en in de ogen te kunnen
kijken, afgelopen zaterdag. De eerste
viering met publiek trok direct een
‘ouderwets’ grote groep. Waaruit nog
maar eens blijkt hoe graag we weer te
terug
naar normaal willen.
(Foto’s van deze viering op pag. 4)
Komende zaterdag, 19 juni, volgt al direct
de tweede kans op een samenzijn, als
Jeanneke en Mieke ons meenemen in
een lied naar Ramses Shaffy’s ‘Wij zullen
doorgaan’. Corona is hierin leidend, zzij
het niet als virus!
Aanmelding is nog mogelijk tot vrijdag,
maar let op: de coronaregels voor een
samenkomst blijven onverminderd van
kracht.
Een mooie zomer gewenst!
Bestuur Oase

Viering 12 juni
Een bijna uitverkocht huis: 27 bezoekers
en 7 medewerkers gaven direct het
gevoel van samenkomen.
We kwamen ook samen met geloofsgeloofs
gemeenschap De Kapel. Hun voorganger
Feike Weeda ging mee voor en er waren
ook een aantal mensen van De Kapel
onder de bezoekers.
Het thema “Brood voor onderweg” kwam
naar voren in twee ingewikkelde lezingen:
Elia en de weduwe van Sarefat en een
stuk uit het Johannes Evangelie.
Gelukkig kon Feike in zijn levend woord
duidelijk maken wat we in deze teksten
kunnen horen: dat het niet alleen om
fysiek brood gaat, maar ook om spiritueel
brood. Waarbij rituelen (zoals de Japanse
thee-ceremonie)
ceremonie) ons kunnen helpen. Ook
mooi was de beeldspraak van het
weefgetouw: de schering van wie we zijn
en de inslag van wat en wie er op ons
pad komt, watt ons kleur geeft.
De Kapel gaf ons in de viering ook het
lied “Om warmte gaan wij een leven”,
prachtig gezongen door Wim, begeleid
door Marie-Astrid
Astrid Vermaas die Paul
verving.
Jeroen

Oase- Viering – Bingo
Beste kerkgangers,
Vroegen jullie je ook af waarmee de 'kleine
grote man' zich bezig hield afgelopen
zaterdag tijdens de Oase viering? Ja, eerst
met de klankschaal. Maar daarna zat hij m
met
pen en een notitieblad heel goed op te
letten.
En hij had Bingo aan het eind van de viering.
Goed gedaan hoor!
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Kruis aan :
 welke woorden je hebt
gehoord tijdens de viering
 of welke symbolen zijn
gebruikt
Wie heeft een rijtje – horizontaal of
verticaal – vol (haal rustig het kaartje
op)
Wie heeft een volle kaart?
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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. Nadien volgden Harry de
Bot, Frank Bockholts en Henriëtte van
Amelsfoort. In dit nummer komt Gera van
Remmen nogmaals aan het woord met
een verhaal getiteld ‘De kerk is
uitgegaan’.
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.

Na haar bijdrage vorige maand, schrijft Gera
ditmaal een bespiegeling die zij begin mei al
schreef, geïnspireerd door gedachten aan de
inmiddels ter ziele gegane Acht Mei-beweging.

Beste Oasevrienden,
Als ik google op “ 8 mei” dan komt in mijn
gedachten: DE KERK IS UITGEGAAN.
Hoe zeer wij ook het licht op een
verdienstelijke wijze brandende houden….de
verbondenheid met DE KERK mis ik. De
vieringen zijn mooi, de mensen van Oase
zijn lief. Alles wat gerealiseerd wordt is de
moeite waard. We werken sympathiek
samen met Immanuel. Ik heb geen kritiek,
maar blijf enigszins een gevoel van gemis
houden. We staan nog steeds niet op de
kaart. Dat zal ook niet veranderen, want
onderdeel worden van de geloofsgemeenschap Christus Koning is geen optie zolang
de parochie vertegenwoordigd wordt door
Pastoor As. Daar wil niemand mee
geassocieerd worden.
De overigens sympathieke bisschop Gerard
zet ook zijn hart niet ècht open. Waarom
niet? Zijn we bij de tijd, is jullie vraag. Jawel.
We zijn geen “ priesterkerk ” maar een
waarachtige geloofsgemeenschap, waarbij
de nadruk licht op SAMEN liturgie vieren en
waarbij we natuurlijk de eucharistie wel
enigszins missen.
Hoe dan ook, ik blijf de verbondenheid en
eenheid missen van en met de grote
gemeenschap Christus Hovenier die maar
voor een klein deel Christus Koning
geworden is en nòg een kleiner deel zijn weg
gevonden heeft in Oase.
Wat dat betreft hebben we wat gemeen met
De Acht Mei-beweging. Alleen vechten we
niet op landelijk niveau. De Acht Meibeweging is volledig tot zwijgen gekomen.
Wij goddank niet. Blijven we roepen om
erkenning en verbinding? Ik hoop het, als we
trouw blijven aan ons uitgangspunt: WIJ zijn
de kerk. In verbondenheid en geïnspireerd
door die MAN VAN NAZARETH,
Een lieve groet van Gera

Corona als lichtkrans

Sfeerbeelden van 12 juni

Op een wat andere wijze als bij een
viering hebben Mieke Mol en Jeanneke
de Bot op 19 juni een bijzonder samenzijn georganiseerd rondom een lied.
Een kwartet, staande rondom een kristallen
corona, zingt een lied, waarvan de tekst
geënt is op de corona pandemie en waarin
de melodie van Ramses Shaffy “wij zullen
doorgaan” leidend is.
Door de achter ons liggende barre tijden
zouden we vergeten dat corona ook
lichtkrans betekent.
De rode draad van dit samenzijn is dus ook:
CORONA, óók een lichtkrans
donker en licht in één
We horen een lied dat laat klinken: -we
komen hier doorheen, samen staan we sterk
als we niet stil blijven staan, maar krachtig
en moedig een weg inslaan die gericht is op
een gezonde samenleving en zorg voor
Moeder 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:
zaterdag 19 juni, 19.00uur.
Bezoekers zijn weer welkom.
Wel even vantevoren aanmelden via mail
naar bestuur@oaseveldhoven.nl
of bellen met Jeanneke: 06-13673962.

Huiskamer weer open!
Met ingang van 15 juni gaat de Huiskamer in
de Immanuelkerk weer open voor
liefhebbers van koffie met een praatje.
Voor Oase betekent dat vanaf 17 juni weer
elke donderdagochtend van 10 tot 12 uur.
Welkom!!

Beelden uit de viering samen met de Kapel, met
voorgangers Feike Weeda en Frank Bocholts,
Wim Delhaes cantor, Marie-Astrid Vermaas aan
de piano en haar 10-jarige neefje in de hoofdrol
met de klankschaal!

