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Spetterend water  
 
Veel reacties op de nieuwe naam en lay
van onze nieuwsbrief kregen we niet, maar 
de weinige die we te horen kregen waren 
overwegend positief! We gaan er maar van 
uit dat jullie goed kunnen leven met 
Bronwater, zoals de Oase-nieuwsbrief in het 
vervolg heet. En ook met het ‘spetterende’ 
blauwe uiterlijk van het nieuwe logo.
 
Ook in de zomer gaan wij onverdroten door 
met jullie op de hoogte houden van ons reilen 
en zeilen. Natuurlijk, er ligt nu heel wat stil, 
maar zoals elk jaar gaan onze vieringen op 
de tweede zaterdag van de maand gewoon 
door. En zo ook de fietstochten, die we toch 
in elk geval maandelijks met een speciaal 
doel organiseren. 
 
Vanaf september gaat er weer van alles 
(extra) plaatsvinden. Houd de data van alle 
activiteiten die in deze Bronwater al staan 
aangekondigd in de gaten en schrijf ze alvast 
op! Geniet intussen van de zomer en de 
mooie natuur – die we vooral te danken 
hebben aan ruim voldoende nattig
voorbije maanden… 
 
Bestuur Oase 
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Terugblik op 10 juli
 
Ben jij ook één van de 12?
 
In deze viering gingen Huub en Mieke met 
ons op zoek naar wat het betekent om 
geroepen te zijn door God. Met teksten over 
de profeet Amos (die van de machthebbers 
maar snel weg moest wezen) en de zending 
van de leerlingen, die twee aan twee op pad 
moesten om de huizen van de mensen 
binnen te gaan, maar ook weer weg te gaan 
als ze met hun boodschap niet welkom 
waren.  
In zijn levend woord ging Huub in op de 
betekenis van het samen op pad gaan, op het 
belang van luisteren naar medemensen en 
het aangaan van de uitdaging om de weg van 
Jezus te gaan. Passend bij dit thema was het 
slotlied: “Ga met God en Hij zal met je gaan!”
 
Jeroen 
 
 

Vieringengroep: fijn om 
weer bij elkaar te zijn!
 
Het heeft een vol jaar geduurd, maar op 21 
juni kon de complete vieringengroep
keer bij elkaar komen, in Gasterij
genot in Zandoerle. Coördinator Frank 
Bockholts had met koffie/thee en gebak voor 
een feestelijke start gezorgd. 
 
Het mooie was dat de groep met elf mensen 
compleet aanwezig was: Henriëtte, Els, 
Frank, Jeanneke, Huub, Tonny en Ed, Hans, 
Piet en Mieke. Minder fijn, maar begrijpelijk, 
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was dat Ed en Tonny Colnot aankondigden 
de vieringengroep te gaan verlaten. Dat 
heeft te maken met de gezondheids-
problemen van Ed die hem teveel 
beperkingen opleggen in zijn bewegen. 

 
Behalve gezellig was de bijeenkomst ook 
inhoudelijk. Eindelijk kon er weer eens 
gebrainstormd worden over de inhoud, welke 
inbreng men wel of niet wil en of ook gezocht 
moet worden naar voorgangers van buiten. 
Dat laatste is zeker gewenst, mits de man of 
vrouw zich wil aanpassen aan de sfeer en 
ideeën van Oase. De naam van Paul 
Clement is al eens eerder gevallen. In 
november zal er waarschijnlijk ook een 
viering op zondagmorgen zijn, samen met 
dominee Wim Dekker. 
 
De als erg waardevol ervaren ontmoeting 
werd even na vijven op verzoek van de 
Gasterij weer afgesloten. 
 
 

Naar het graf van mgr. Bekkers 

Vrijdagmiddag 2 juli hebben we met zes 
mensen een mooie fietstocht gemaakt naar 
St.-Oedenrode. Er zouden nog meer 
mensen meegewild hebben, maar zij hadden 
zich afgemeld omdat ze die dag niet konden. 
Langs een paar interessante en markante 
punten zijn we naar het graf van bisschop 
Beckers gefietst. Hij ligt achter de Martinus-
kerk bij de Oda kapel in zijn geboorteplaats 
begraven.  

 

Monseigneur Bekkers, van huis uit een 
eenvoudige, vrome boerenzoon, had 
modernistische opvattingen in verschillende 
morele kwesties. Volgens Bekkers moest de 
Kerk niet een strenge moraalvoorschrijven, 
maar tegemoetkomen aan de wensen van 
de gelovigen. Zijn opvattingen werden meer 
ingegeven door pastorale overwegingen dan 
door wetenschappelijke bezinning.  

Spraakmakend was zijn mening over de 
geboorteregeling die hij verwoordde op 21 
maart 1963. Bekkers vond dat gelovigen zelf 
moesten beslissen over het gebruik van de 
anticonceptiepil. Zonder het woord 
'anticonceptiepil' te gebruiken, benadrukte 
Bekkers dat ouders hun eigen geweten 
moeten volgen bij het bepalen van het 
kindertal. 

Bekkers stopte informatie over geestelijken 
die seksuele vergrijpen hadden begaan in 
een geheim archief. 

Televisieoptredens bij Brandpunt 
Aan het eind van zijn leven was Bekkers een 
populair en geliefd bisschop met landelijke 
bekendheid. Zijn bekendheid was mede het 
gevolg van zijn optredens voor het 
actualiteitenprogramma Brandpunt van de 
KRO. Aan kardinaal Alfrink, aartsbisschop 
van Utrecht, op en top diplomatiek, wars van  
elk populisme, autocratisch, waren Bekkers' 
eigenzinnige televisieoptredens absoluut niet 
besteed. Dat gold met name Bekkers' 
opmerkingen over de gewetensvrijheid van 
echtparen. Bekkers overleed op 9 mei 1966 
aan een hersentumor. 

De fietsgroep uit Veldhoven bijeen rond het graf 
van bisschop Bekkers. 



  
Enkele andere markante punten onderweg 
waar we langs kwamen waren de voormalige 
verkeerstoren in Meerhoven en de nieuwe 
fietsbrug Tegenbosch, vernoemd naar het 
gebied, naast de Wielewaal aan de 
Oirschotsedijk en langs de Philips fruittuin. 
Vervolgens achter langs Aquabest door de 
natuur naar St.-Oedenrode.  

Op de terugweg werden we door Annie 
gewezen op een prachtige, te bezoeken tuin 
bij de Vleut. Met verbazing zijn we rond-
geleid, en na een kop koffie zijn we daarna 
gestopt bij het monument van Joe Mann. De 
soldaat die zijn leven opofferde door op een 
ontploffende granaat te gaan liggen en zo 
zijn zes maten wist te redden. Het grote 
monument staat bij het openluchttheater in 
Best en symboliseert de mede-soldaten. 
Boven op het monument staat een 
pelikaan,wat een christelijk symbool is voor 
totale zelfopoffering. 

Frank 
 
 

Nog meer fietstochten  
in het verschiet 
 
Na de vele en succesvolle fietstochten langs 
Mariakapellen wil Oase in de 
zomermaanden eens per maand een 
fietstocht naar een speciaal doel 
ondernemen. De eerste rit vond al plaats, op 
2 juli naar het graf van bisschop Bekkers in 
St. Oedenrode. 
 
Volgende uitstapjes zijn in de maak. Het plan 
is om een bezoek te brengen aan abdij en 
boekhandel van de Norbertijnen in Heeswijk-
Dinther. Ook denken we aan een bezoek 
met rondleiding aan het Glorieuxpark aan de 
Geldropseweg in september en ook 
Gemeenschap de Hooge Berkt in Bergeijk. 

Meer informatie hierover volgt.  
 
 

Het Kapelleke is in de zomer 
op woensdagmiddag open! 

De jeugdraad van de Immanuelkerk 
heeft het plan opgevat  om tijdens de 
zomermaanden het Kapelleke op 
woensdagmiddag open te doen. En wel 
van 13.30 tot 16.30 uur. 

De kinderen kunnen dan lekker poolen, 
tafeltennissen, tafelvoetballen of gewoon 
lekker chillen met elkaar. De kinderen 
mogen gerust hun vriendjes of 
vriendinnetjes meenemen. De eerste 
keer is op woensdag 28 juli. 

Ook betrokken jongeren binnen Oase 
zijn op deze woensdagmiddagen in de 
vakantie welkom in het Kapelleke.  

Er is geen programma, maar er staan 
verschillende activiteiten ( tafelvoetbal, 
tafeltennis of pool biljart) in het Kapelleke 
en bordspellen in de kast. En je ontmoet 
er andere jongeren. Dus welkom. 

Astrid, Lieuwe en Kees



  
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, Henriëtte van 
Amelsfoort en Gera van Remmen.  

In dit nummer komt Jeanneke de Bot aan 
het woord met een verhaal getiteld ‘Wij 

zullen doorgaan’. 

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. 

 

 

De bijdrage hiernaast van Jeanneke komt uit het 
samenzijn rond ‘Corona ook ‘n lichtkrans’ op 19 
juni. Daarin zong een kwartet het gedicht ‘And 
people stayed home’ verweven met de melodie 
van ‘Wij zullen doorgaan’ van Ramses Shaffy. In 
haar Levend woord kwam zij toen uit bij 
gedachten over vijf jaar Oase. 

Oase: Wij zullen doorgaan! 
 
Een crisis moet je niet verspillen” brengt me 
nu ook bij het moment, 5 jaar geleden, dat 
Oase geboren werd. Dit jaar vieren we  ons 
1e lustrum. 
 
Een problematische,donkere periode in de 
organisatie rondom de kerken van 
Veldhoven deed veel mensen in grote pijn 
de kerk verlaten en we anderen zagen in die 
crisis, door de donkerte heen, ondanks alles, 
een nieuwe toekomst vol mogelijkheden. 
 
Ik zie nog dat moment voor me in die volle 
Jozefkerk;  
WIJ ZULLEN DOORGAAN, dat was het 
gevoel dat toen leefde in harten van 
mensen…….plaats en ruimte innemend op 
het liturgisch centrum…..Ik voel nog zo de 
kracht die van dat moment uitging. 
Alsof we toen een visioen voor ogen 
hadden…….misschien nog woordeloos 
tegen elkaar zeiden:  “laten we samen licht 
tot leven brengen, laten we lichtkrans zijn 
voor elkaar”. 
 
En dan voel ik grote dankbaarheid dat wij 
met elkaar van Oase een plaats van rust aan 
leven gevend water hebben kunnen 
maken….Bronwater daar tot ons mogen 
nemen; Bronwater zoals de nieuwe naam 
van de Oase nieuwsbrief. 
Het leven en de liefde van Jezus als 
voedingsbron, als voorbeeld van leven. 
 
Dat misschien toen wel, daar in de 
Jozefkerk,  Jezus stem heeft geklonken die 
ons in het oor de woorden fluisterde: 
“blijf niet staren op wat vroeger was; ik ga 
iets nieuws beginnen, zie je dat niet?” 
Alleen samen met jullie kan er iets nieuws 
geboren worden”. 
 
We zijn een kleine gemeenschap, maar 
daarom niet minder van waarde. Een 
gemeenschap van mensen die naast het 
samen “vieren”, geniet van het samen zijn, 



  
drinkend uit de Bron, zich betrokken is gaan 
voelen bij elkaar, er voor elkaar wil zijn  in 
tijd van nood. 
Wij “ mensen van de hoop”, zoals Huub 
Oosterhuis zo mooi zegt, we hebben de 
verplichting naar elkaar toe om extra nu 
woorden van hoop te laten klinken zonder 
dat we de realiteit  uit het oog verliezen.  
 
*Hoop is een keuze, las ik ergens.  
We moeten op zoek gaan naar “hoop”; we 
moeten energie stoppen in datgene waarop 
wij hopen en waar wij mogelijkheden zien, 
zonder dat we zeker weten of het zal gaan 
lukken, maar wel denken dat dat voor nu het 
beste is. 
 
Laten we elkaar oproepen om samen nieuwe 
wegen te durven inslaan, zodat onze levens 
en die van anderen en de aarde geheeld en 
hersteld mogen worden. 
Er is moed en vertrouwen nodig, om te 
durven geloven in het visioen van een 
nieuwe wereld; maar daar staan we niet 
alleen voor, Hij gaat mee op onze weg. 
 
Dat, als we aan het einde nog een keer gaan 
luisteren naar het lied, het 1e lustrum van 
Oase voor ogen houden en de weg die voor 
ons ligt: dat wij een beweging mogen blijven 
van bewogen mensen, betrokken bij elkaar 
en uitreikend naar komende vruchtbare jaren 
met Hem aan onze zijde; lichtkrans zijnde 
voor elkaar. 
 
Foto’s rechts: 
 
Wij zullen doorgaan !!  
Beelden van de eerste Oaseviering in een 
volle Jozefkerk, januari 2016. 

 

 

 


