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Groeiende vrijheid… 
 
Langzaam maar zeker gaan we nu toch de 
goede kant op, en  lijkt de pandemie die ons 
leven al anderhalf jaar op zijn kop zet  af te 
nemen. We merken dat ook in de kerk 
we in ruim vijf jaar tijd zo thuis zijn geraakt. 
Het aantal voorschriften wordt minder, we 
mogen weer meezingen, de vrijheid groeit. 
Al zijn we pas tevreden als we weer brood 
kunnen delen en mogen nablijven voor een 
praatje met koffie! 
 
Jullie horen tijdig hoe de volgende viering op 
9 oktober – en die op 30 oktober (Allerzielen) 
- in zijn werk gaat. Het staat wel vast dat de 
PKN geen drempel opwerpt in de vorm van 
een corona-toegangsbewijs. Dat houdt 
tegelijk wel in dat de anderhalve meter nog 
niet helemaal losgelaten kan worden.
 
We zijn intussen blij met de belangstelling 
voor de extra activiteiten die Oase 
organiseert, zoals onlangs weer de fietstocht 
naar Glorieux. ‘Onze’ Frank doet daar veel 
extra werk voor, waarvoor hulde!
 
Bestuur Oase 
Harry 
 
 
 

‘Jij die mij ik maakt’  
 
Wat een mooie titel was dit voor de Oase
viering op 11 september! Voorgangers 
Jeanneke en Piet legden dit thema zonder 
omwegen voor aan de toehoorders thuis en 
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in de kerk: Wie is Jezus voor mij? Hoe 
ervaar ik hem?  
 
Door de hele viering heen kwam dit thema 
terug: bij de lezing, de liederen, de voor
beden, het heel bijzondere geloofsgebed en 
natuurlijk de overweging. Het bekende en 
ontroerende lied ‘Ken je mij’ van Huub 
Oosterhuis, gezongen door Thijs van der 
Loo, bracht bezinning en emotie. Helaas kon 
dit lied vanwege de regels van You Tube 
in de huiskamers klinken. 
 
Jeanneke gaf in haar overweging, ten 
diepste persoonlijk en kwetsbaar, woorden 
aan de vraag wie Jezus voor haar is. “Hij 
gaat mij voor, laat mij zien hoe te leven”. 
bracht haar tot de conclusie dat wij allen ‘de 
plicht hebben om verantwoordelijkheid te 
dragen voor hen die onveilig, bang, boos, 
ongelukkig zijn’. Dat raakte aan de 
actualiteit, in een wereld waarin soms 
vormen van tweedeling zichtbaar worden.
 
Diverse mensen gaven na afloop aan 
hoezeer deze mooie viering hen had geraakt 
of aan het denken gezet. Toch een mooi 
cadeau om mee naar huis te gaan!
 
Harry 
 
 

Ontwikkelingen bij 
Oasevieringen 
 
De Oasevieringengroep verzorgt de diensten 
altijd in groepsverband. Voor iedere viering 
staan twee voorgangers ingeroosterd, 
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het voortouw nemen en een raamwerk in 
elkaar zetten. In coronatijd ging dat niet, 
maar we zijn gewend om met de hele groep 
bij elkaar te komen en zo met ieders inbreng 
de puntjes op de i te zetten en rond het 
gekozen thema er een goede viering van te 
maken.  
 
Sinds de zomer is er wel het een en ander 
gebeurd. We hebben afscheid moeten 
nemen van Ed en Tonny Colnot vanwege 
gezondheidsproblemen. Een tweetal dames 
heeft aangegeven minder actief te willen zijn 
en Piet heeft veel aan gezondheid moeten 
inleveren. We willen graag de groep in stand 
houden, ondanks de krasjes en beperkingen 
die aan ons zitten. Van de negen leden zijn 
er vier die als eerste voorganger de viering 
kunnen doen. Behalve de maandelijkse 
viering zijn er nog veel andere diensten in de 
loop van het jaar en dat maakt de puzzel 
voor een rooster niet eenvoudiger. 
 
We gaan creatief het nieuwe jaar in om onze 
prachtige vieringen te blijven verzorgen. Zo 
zal er soms iemand van buiten komen en 
denken we om lectoren te vragen mee te 
doen, zoals dat in het verleden ook ging. 
Klankschaal, kaarsen aansteken, lezingen 
doen en brood delen zijn momenten in de 
viering die ook door mensen ‘uit het volk’ 
gedaan kunnen worden.  
Zou je dat willen? Laat het horen. 
 
Op wederzijds verzoek is gekozen om van 
de viering in november een oecumenische 
dienst te maken. Zondagmorgen 14 
november doen Wim Dekker en Huub 
Bukkems de dienst en vervalt onze viering 
van zaterdagavond de 13e. Bijgelovig?? 
 
Zaterdag 11 december komt Marleen 
Kremers als voorganger. Zij is pastoraal 
werker op het Glorieuxpark en heeft de 
rondleiding verzorgd.  

Voor 30 oktober hebben Jeanneke en Mieke 
een mooie herdenkingsviering samen-
gesteld. En dan gaan we op naar Kerst. Het 
is nog niet helemaal duidelijk hoe dat zal 
gaan. 
 
Frank 
 
 

Vieren en herdenken bij Oase 
 
In oktober presenteert Oase twee vieringen 
in de Immanuelkerk. 
Eerst is er de reguliere viering van zaterdag 
9 oktober om 19.00 uur. Daarin gaan Frank 
en Mieke voor. Het thema is nog niet 
bekend. 
 
Zaterdag 30 oktober, eveneens om 19.00 
uur, is het de beurt aan Jeanneke en Mieke. 
Deze staat in het teken van Allerzielen: 
‘Herdenken in de Oase. Om hen niet te 
vergeten’.  
 
 

Op de fiets naar het 
Glorieuxpark 
 
Als vervolg op de kapellentochten is er op 
vrijdag 27 augustus een bezoek gebracht 
aan het Glorieuxpark aan de Geldropseweg 
in Eindhoven. Met prachtig zonnetje en een 
beetje wind gingen we vanaf het Jozefplein 
met 14 man op stap.  
De fietstocht begon langs de Dommel, over 
het High Tech Park. De eerste stop was bij 
het grafmonument van Van Abbe, waar de 
hele familie is bijgezet. Hier werd via internet 
nog naar meer informatie gezocht.  
 
Voor de picknick stopten we in Riel. Dat is 
een beschermd dorpsgezicht onder rijks-
monumentenzorg tussen Eindhoven en 
Geldrop. Met vijven op een bankje naast de 



  
Mariakapel, op een krukje en heerlijk in het 
gras werd daar brood en koffie genuttigd.  
 
Het laatste stuk ging langs het 
Eindhovenskanaal. Bij aankomst sloten nog 
twee mensen aan die met de auto waren 
gekomen. We werden verwelkomd door 
Marleen Kremers (rechts op de foto). Zij is 
pastoraal er werkster bij Glorieux en verzorgt 
daar ook vieringen in de kapel, ook bij de 
diensten van de Augustijnen die sinds het 
sluiten van de Paterskerk hier hun 
onderkomen hebben gevonden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enkele impressies van de rondleiding in Glorieux  
en de eetstop aan de Rielsedijk. 

 
 
 
  



  

 
Wij waren erg onder de indruk van de 
spontane, gezellige en interessante manier 
van uitleg. Marleen vertelde over het 
ontstaan van het park, gesticht door Steffan 
Glorieux en bewoond door de zusters uit 
Ronse (B), de bewoners en de verande-
ringen in de laatste jaren.  
Tijdens een fikse regenbui konden we 
schuilen onder een paar reusachtige bomen 
en vertelde ze over zichzelf, haar opleiding, 
interesse en hoe ze hier uiteindelijk werd 
aangenomen. Zij zal onze viering op 11 
december verzorgen. 
 

 
 
Glas-in-lood in de Paterskerk, nu eigendom van 
DELA.. 

 
Omdat we vanwege de coronaregels niet 
naar binnen konden voor een kopje koffie 

zijn we doorgefietst naar Mariënhage, het 
voormalige gebouwencomplex van de 
Augustijnen (Paterskerk en vroegere 
Augustinianum) en nu eigendom van de 
DELA. Naast uitvaartcentrum is het ook 
hotelaccommodatie en je kunt er dus 
gewoon op het terras of binnen iets drinken.  
 
Terwijl wij daar verspreid aan tafeltjes zaten 
te genieten, bleek dat we ook daar een 
rondleiding konden krijgen door iemand van 
het bedienend personeel. Prachtig om te 
zien hoe er ondanks verbouwing toch veel 
behouden is gebleven van de kerkruimte. 
Het altaar is verplaatst naar een nevenruimte 
en de gebrandschilderde ramen zijn 
gebleven. Deze rondleiding was een mooi 
toetje op een bijzondere dag, dankzij 
iedereen die er bij was. 
 
Frank 
 

Nog meer uitstapjes  
in het verschiet 
 
We hebben nog een paar locaties waar we 
graag naartoe gaan. Allemaal plaatsen waar 
Oase iets kan vinden dat mooi, interessant 
en inspirerend is. Nog een op de fiets, maar 
ook gezamenlijk met eigen auto, of 
misschien zelfs met een bus.  
Zo zijn we in overleg met de Norbertijnen in 
Heeswijk-Dinther. Zij vieren dit jaar hun 900-
jarig bestaan. Bezoek aan klooster, bier-
brouwerij en zeker ook de boekhandel is de 
moeite waard.  
 
Een bezoek aan gemeenschap de Hooge 
Berkt in Bergeijk zit in de planning en verder 
valt te denken aan museum Krona in Uden 
en de schitterende kopie van de catacomben 
van Rome in Valkenburg. Misschien heb je 
zelf wel een suggestie voor een bezoek. 
Laat het weten en we gaan kijken hoe dat te 
doen is. 



  
 

Bezoek aan Gemeenschap  
De Hooge Berkt 
 
Leef- en geloofsgemeenschap de Hooge 
Berkt in Bergeijk wil ons graag ontvangen 
om kennis te maken en te laten zien hoe hun 
gemeenschap woont en functioneert. We 
moeten daar vanwege het naderende najaar 
maar gauw per fiets naartoe gaan! 
 
Echter: vanwege de grote belangstelling 
voor de Hooge Berkt zit hun gastenverblijf 
helemaal vol tot zomer volgend jaar en 
hebben ze geen ruimte om ons te 
ontvangen. Wel worden we van harte 
uitgenodigd om op een zondagmorgen een 
viering bij te wonen, waarna er uitgebreid 
koffie gedronken kan worden en toch een 
nadere kennismaking mogelijk is. Hun 
vieringen variëren van eucharistie, agapétot 
maaltijd.   
 
Het voorstel is om hun zondag 3 oktober 
(aanvang 11 uur) te bezoeken. Meld je aan 
bij Frank Bockholts, 
fhtmbockholts34@kpnmail.nl of 06-4039 
4625, Voor de vroege vogels op de fiets: het 
is ongeveer 17 km. Iets meer dan een uurtje. 
Met de auto kan ook, zeker als het slecht 
weer is. Wel aanmelden graag om door te 
geven met hoeveel mensen we deel zullen 
nemen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bonhoeffer: wie ben ik? 
 
Onder deze titel organiseren de 
gezamenlijke KempenKerken en 
geloofsgemeenschap de Hooge Berkt op 
vrijdag 15 oktober een voorstelling in de 
Immanuelkerk. Ook leden van Oase zijn 
daarbij welkom. De entree is 10 euro, 
contant in de zaal te voldoen. Informatie en 
aanmelden voor 9 oktober via mail naar 
KempenKerkenActief@PKN-deKempen.nl.  
 
De voorstelling begint om 8 uur ’s avonds. 
Mogelijk is het aantal plaatsen nog beperkt 
door corona. 
 
 

Kliederkerk 10 oktober 
 
Gevat in een fraaie nieuwe poster.. 
 

 


