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Soms…  
laat de techniek het afwe
 
We kunnen in de Immanuelkerk over 
prachtige techniek beschikken, waar we heel 
dankbaar voor zijn. Zo hebben we al menige 
Oase-viering via een livestream naar de 
huiskamers kunnen ‘zenden’. 
coronatijd, met nul bezoekers in de kerk, een 
groot voorrecht. 
 
Maar techniek blijft mensenwerk, zo bleek 
weer eens bij onze laatste viering van 9 
oktober. Buiten de schuld van het 
‘beamteam’ werd de livestream na ongeveer 
17 minuten abrupt afgebroken en was vanaf 
dat moment alleen nog geluid in d
huiskamers te horen. Ook de AV
van Immanuel die meteen na afloop present 
waren, konden de oorzaak niet direct vinden. 
De zondagochtendviering van Immanuel 
kende overigens dezelfde problemen.
 
Wel zijn de mannen erin geslaagd om een 
dag later de beide vieringen alsnog te 
presenteren, zowel via KerkTV als You 
Tube. Voor de liefhebbers: daar staan ze 
nog steeds! 
 
Gelukkig zijn we niet meer afhankelijk van de 
uitzendingen alleen. Jullie kunnen weer 
vrijelijk de Oase-vieringen bezoeken
ligt nu met 85 personen zo hoog, dat er voor 
onze groep – met nooit meer dan 
– geen beperkingen meer geld
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Bestuur Oase 
Harry 
 
 

Wat is wijsheid? 
 
Met deze intrigerende titel 
Frank ons mee de viering in. Bij alle 
problemen van deze tijd, zoals klimaat, 
wonen, geweld in de wereld, vluchtelingen, 
komt die vraag op: wat is wijsheid? Wijsheid 
vraagt om inzicht, kennis van zaken, goed 
overleg en voorzichtigheid. Het staat ook 
voor kijken met de geest, begrip, 
beschouwing en… liefde. 
 
Wat maakt een burgemeester als 
van Rotterdam zo bijzonder? Omdat 
verdiept in de individuele mens en rekening 
houdt met de persoonlijke kwaliteiten en 
tekortkomingen. Deze bestuurders 
niet de baas, maar leiding geven vanuit 
medemenselijkheid, rekening houden
persoonlijke mogelijkheden. De baas spelen 
vanuit een machtspositie levert weerstand 
op en drijft mensen uit elkaar. 
Kim Putters, hoofd Sociaal
Planbureau, hamert er in Den Haag steeds 
op: politiek, jullie lopen achter juridische 
procedures aan en vergeten de menselijk
maat! Luister wat mensen nodig hebben en 
laat zien wat dienstbaarheid is in plaats van 
regels. Jezus zei precies hetzelfde tegen de 
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Schriftgeleerden en farizeeërs. Het ontstaan 
van Oase is daar ook een voorbeeld van.  
 
Maar het beste voorbeeld van een leider die 
mensen meeneemt door inzicht en wijsheid 
is ongetwijfeld Jezus zelf, die in slechts een 
paar jaar een enorme invloed heeft gehad op 
de maatschappelijk ontwikkelingen en 
denkwijzen in deze wereld. Aldus Frank in 
zijn levend woord. 
 
Een fijne viering, waarin Corry Coolegem als 
lector Mieke Mol prima verving. De muzikale 
bijdrage van Remco, verdienstelijk invaller 
op piano én orgel, en cantor Wim Delhaes 
werd zeer op prijs gesteld en paste mooi in 
de viering. 
 
Harry 
 

We gaan weer beginnen!!! 
 
Na anderhalf jaar zonder Taizévieringen in 
Veldhoven, gaan we weer van start! 
 
Op zaterdag 16 oktober om 19.00u vindt 
de eerste Taizé-viering plaats in de 
Immanuelkerk.Thema van de viering is  
“In vertrouwen verder gaan”  
 
We leven in een tijd, waarin de mogelijk-
heden om met elkaar te communiceren bijna 
onuitputtelijk lijken! En tegelijkertijd is er óók 
een groeiend verlangen naar contact, naar 
de bron van ons leven. Om hiermee in 
aanraking te kunnen komen, is het nodig om 
stilte toe te laten in ons leven. 
 

 
 
(foto Jos Kastelijns) 

 
Een viering in de stijl van Taizé betekent dat 
het accent ligt op meditatie, gebed, licht en 
zang. Ze heeft ‘n grote aantrekkingskracht 
op met name jongeren, omdat ze (zoals ze 
zelf zeggen), het helpt hen thuis te komen bij 
zichzelf. 
 
Iedereen, jong en ouder, is van harte 
uitgenodigd om deze viering bij te wonen..  
 
Werkgroep Taizé-viering 

taizeveldhoven@gmail.com 

 

 



  

Wie wil lector zijn? 
 
In de vieringengroep hebben we het er al 
langer over gehad om mensen ‘uit het volk’ 
te betrekken bij de viering als lector. Dat 
kwam afgelopen viering erg goed uit, omdat 
Mieke Mol nogal geblesseerd was en 
eigenlijk niet mocht lopen. Corry Coolegem 
was een uitstekende vervangster bij het 
lezen van de teksten. Ook bij het gebruik van 
de klankschaal en de voorbede deed ze 
alles alsof het routine was.  
 
Onze vieringen worden altijd voorbereid door 
twee mensen en tot nu wilden we dan ook 
samen die viering doen. Sommige leden van 
de groep willen nog steeds graag 
meedenken en voorbereiden, maar doen bij 
het uitvoeren graag een stapje terug. Dat 
opent voor anderen de mogelijkheid om mee 
te doen als lector, maar ook bij andere 
momenten in de dienst, zoals kaarsen, 
klankschaal, voorbede en brood delen. 
 
We kennen het lectorschap al lang. Het is 
overal gebruikelijk. Laat je horen als je 
daar belangstelling voor hebt! 
 
Frank 
 
 

 
 
 
 
 
 

Herdenken in de Oase 
 
Zaterdagavond 30 oktober om 19.00u houdt 
Oase een viering in de Immanuelkerk met 
als titel: 

Herdenken in de OASE  
OM HEN NIET TE VERGETEN 

 
Verdrietig en somber zijn de leerlingen op 
weg naar Emmaüs, als Jezus zich bij hen 
voegt. 
Ze herkennen hem niet. Hij was toch uit hun 
leven weggerukt?  Dan kun je toch niet meer 
geloven in zijn “ nabijheid”? 
 
En toch opent zich langzaam een nieuwe 
werkelijkheid in hen  rondom  de  
(A)aanwezigheid  van Jezus in hun leven. 
Zou dit ook zo voor ons kunnen gelden als 
wij een lief mens moeten missen? Laten we  
vanuit dankbaarheid terugkijken en hen 
herinneren, zodat zij toch aanwezig blijven; 
alleen nu op een andere wijze ons nabij. 
 
Het olieverfschilderij hiernaast  van Janet 
Brooks Gerlof “ Unterwegs nach Emmaüs” 
neemt ons mee op deze weg. 
 
In de hal kunt u de namen schrijven van wie 
u  mist; zij zullen genoemd worden en een 
lichtje wordt voor hen aangestoken. 
Ook kunt u namen doormailen naar: 
jeannekedebot@planet.nl 
 



  

 
Unterwegs nach Emmaus 

 
 

14 november:  
oecumenische viering 
 
In de contacten die er zijn tussen Oase en 
de Immanuelgemeente ontstond van beide 
kanten de vraag of een gezamenlijke viering 
een goed idee zou zijn.  
Na wat gepuzzel over de datum, is gekozen 
om daar op zondagmorgen 14 november 
uitvoering aan te geven. Wim Dekker en 
Huub Bukkems zullen samen deze viering 
verzorgen. Zij hebben elkaar uitgedaagd om 
diep in de lezingen te duiken en daar samen 
een inspirerend thema uit te halen. Allemaal 
welkom om 10.00 uur! 
 

Mooi bezoek aan 
De Hooge Berkt 
 
Opeen druilerige zondagmorgen ging een 
tiental Oase-mensen naar Bergeijk om eens 
kennis te maken met gemeenschap de 
Hooge Berkt in Bergeijk. Frank Bockholts 
had contacten gelegd. We werden gastvrij 
ontvangen en maakten in de “Kapel” een 
prachtige eucharistieviering mee.  
 
De Hooge Berkt is een open christelijk-
oecumenische leefgemeenschap. 
Aanvankelijk in 1967 is heropgericht door 
een aantal religieuzen van verschillende 
orden. Later werd het uitgebreid met leken. 
Je kunt je aan de gemeenschap verbinden 
als lid of als vriend. De leden en haar 
vrienden geven hun leven inhoud in het 
samen leven met aandacht voor elkaar en 
voor de gasten. Met elkaar geven ze een 
gezicht aan een hartelijke kerk midden in de 
wereld. De leden en vrienden zijn gewone 
mensen zoals jij, gehuwd, ongehuwd of in 
vriendschap levend, vrouwen en mannen, 
oud en jong “. 
 
Zij staan vooral klaar voor mensen die even 
rust nodig hebben om tot zichzelf te komen, 
zich willen bezinnen of behoefte hebben aan 
een luisterend oor. Iedereen is er welkom. Zij 
proberen door te leven en te werken, stil te 
zijn en te bidden, samen te delen en te 
vieren, met het leven van Jezus als leidraad 
een thuis te zijn voor anderen.  
Het was weer een hele tijd geleden dat we 
samen een eucharistieviering hadden 
bijgewoond. In de kapel heerste een 



  

weldadige rust. Het thema van het Evangelie 
“de overspelige vrouw” werd met veel 
aandacht/begrip voor de rol van Jezus, in 
contact met de door de Farizeeën 
beschuldigde vrouw uitgelegd in de preek. 
Jezus die de mens laat weten: ‘degene die 
zonder zonden is werpe de eerste steen.’ Er 
werd gezongen door een kleine groep 
zangers. Het grotere koor had door corona 
nog niet geoefend. We gingen te communie 
onder twee gedaanten, coronaproof. 
 
Na afloop werden we uitgenodigd voor de 
koffie op twee verschillende plaatsen. Wij 
raakten in gesprek met een echtpaar dat in 
Bergeijk in de buurt van de Hooge Berkt 
woont, een mevrouw die in Vleuten woont 
maar iedere twee weken een weekend in 
Bergeijk is, en nog een man die blijkbaar ook 
regelmatig zijn diensten aanbiedt. Zij 
vertelden van de historie van de Hooge 
Berkt, de ontwikkelingen, de contacten met 
de gemeente en de vrienden en leden die in 
de buurt wonen. Er bleken ook religieuzen lid 
te zijn van de Gemeenschap. Sommigen 
woonden op het terrein, anderen in de 
omgeving.  
 
Wilt u meer weten? Fiets er eens langs, de 
koffie staat altijd klaar. U kunt ook een keer 
een gebedsdienst bijwonen of bezoek de 
website www.hoogeberkt.nl  .  
U kunt ook altijd een afspraak maken om 
eens langs te komen. 
Gemeenschap De Hooge Berkt 
Hooge Berkt 16, Bergeijk 
Tel: 0497 551720 
 
Corry Coolegem 

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 via mail 
naar  
KempenKerkenActief@PKN-deKempen.nl.  
 
De voorstelling begint om 8 uur ’s avonds.



  
 


