
 

 

 

 

 

De advent nadert 
 
Het daglicht wordt minder, de dagen korter 
en de nachten langer. Je glijdt dan 
ongemerkt in een donkere periode waarin 
een ster ons de weg wijst naar de 
geboorte van het Kind. De adventstijd, 
kortom, nadert met rassé schreden. Op 1 
december ben je welkom in de kerk waar 
de eerste adventskaars wordt 
aangestoken. 
 
Er is, op het gebied van vieringen, veel om 
naar uit te kijken. Dat lees je in deze 
Bronwater. Tegelijk is er ook veel figuurlijk 
donker wat op ons afkomt en wat we 
hebben aan te kijken. Hoe ontwikkelt het 
coronavirus zich? Moeten we weer afzien 
van elkaar ontmoeten? We weten het niet, 
en het heeft ook weinig zin om ver vooruit 
te kijken. Liever kijken we in deze winterse 
tijd zoveel mogelijk naar elkaar om. Mail of 
bel elkaar, zoek die buurvrouw of lieve 
vriend een keer op. Hij of zij zal er blij mee 
zijn! 
 
Bestuur Oase 
Harry 
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Geslaagde viering
Immanuel 
 
Mooi om te ervaren hoe twee verschillen
de manieren van vieren elkaar kunnen 
versterken. Dat was wat er gebeurde 
tijdens de viering op zondagmorgen 
samen met de Immanuel. 
 
Dominee Wim Dekker en Huub Bukkems 
hadden een viering gemaakt die met 
herkenbare elementen uit beide 
gemeenschappen één geheel was. Een 
viering waarin ze duidelijk maakten hoe 
actueel het evangelie van Johannes is, 
waarin de Joodse machthebbers Jezus 
wantrouwen.. Ze eisen dat Jezus duidelijk
is, maar die keert de zaak om, en zegt dat 
ze het allang gezien en gehoord hebben, 
maar het niet geloven. Een inspirerende 
tekst in deze tijd, waarin soortgelijk 
wantrouwen hoogtij viert.
 
Helaas was het niet verantwoord om 
samen brood te delen, dus bleef het bij 
aandacht voor dit bijzondere gebaar van 
Jezus. Onder aanvoering van Huub (in zijn 
dubbelrol als cantor) en met Remco 
Feenstra op orgel en piano zongen we als 
tegengeluid het hoopvol
nieuwe wereld komen zal”
 
Jeroen
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Herdenken in de Oase 
 
Jeanneke, Mieke en Els hadden weer een 
bijzondere en troostrijke viering gemaakt 
van onze jaarlijkse Allerzielen-viering. 
Alleen al die prachtige openingstekst 
Gedenken is een naam noemen in 
dankbaarheid en pijn.  
Is omzien naar wat was of wat had 
kunnen zijn. 

 
Centraal stond het mooie schilderij van de 
Emmaüsgangers door Janet Brooks 
Gerloff, waarin naast de twee 
Emmaüsgangers een haast doorzichtige 
figuur gaat. In het evangelie is dit Jezus 
die nog niet herkend is, die de leerlingen 
troost door naar hun verhaal en gemis te 
luisteren. Maar Jeanneke legde het ook uit 
als onze eigen ervaring hoe we iemand 
die ons ontvallen is soms toch naast ons 
kunnen ervaren. 
Mooi blijft het ritueel om de namen te 
noemen van allen die we missen, en 
daarbij een lichtje aan te steken. 
 
Jeroen 
 

Waarom delen we geen brood? 
 
Waarom deelden we brood in onze 
vieringen en doen we dat in coronatijd niet 
en ook niet op een andere manier? Toen 
we, nu bijna zes jaar geleden, probeerden 
om een mooie invulling te geven aan onze 
vieringen is er lang gezocht naar een vorm 
van delen, gemeenschap zijn en zorg voor 
elkaar te tonen. De voorgangers zijn wel 
allemaal ervaren en hebben cursussen en 
andere vormen van opleiding gedaan, 
maar zijn geen professionals. Misschien is 
dat zelfs wel mooi zo. We wilden geen 
surrogaat communie uitreiken. Samen 
delen; dat moest op de een of andere 
manier tot uiting komen. Zoeken dus naar 
een ritueel datpast bij Oasevieringen en 
inhoud geeft aan samen zijn, samen 
vieren. 
 
Want wat doet dit ritueel? 
Je krijgt van degene naast je een mandje 
met brood aangereikt. Dat betekent dat die 
nu met lege handen staat en moet 
(af)wachten tot die een stukje brood van 
jou krijgt. Vervolgens geef jij het mandje 
aan je naaste en sta je zelf met lege 
handen. Een mooiere manier van delen is 
er niet. Het gaat er niet om dat ieder een 
stukje brood krijgt, er staat ook niemand 
om aan iedereen iets uit de delen.Het gaat 
er om dat we in dit ritueel allemaal gelijk 
zijn en ieder van ons geeft en ontvangt en 
dat in naam van Christus die brood deelde 
en daarbij opriep om Zijn weg te volgen. 
 
Om die reden kiezen we ook in coronatijd 
niet voor een ‘surrogaat’ zoals naar voren 
lopen en een stukje brood uit een mandje 
pakken. We wachten geduldig op het 
einde van de pandemie om ons 
vertrouwde ritueel weer op te pakken. 
 
Frank 
 



Lichtje van de maand 
 
Omzien naar elkaar is een van de dingen 
die Oase belangrijk vindt. In iedere viering 
steken we het kaarsje aan en noemen 
degene waar we ons betrokken bij voelen 
en die we met een bloemetje en het lichtje 
een hart onder de riem willen steken.  
Ongetwijfeld kennen we allemaal wel 
mensen die we vanuit de 
Oasegemeenschap langs die weg 
aandacht kunnen geven. Laat dat weten, 
geef dat door aan het bestuur of aan 
iemand van de vieringengroep! Samen 
kennen we veel meer mensen die ervoor 
in aanmerking komen. Het is jammer als 
we iemand overslaan of zouden vergeten.  
Geef het door, mail naar het bestuur of 
naar fhtmbockholts@onsbrabantnet.nl. 
 
Hetzelfde geldt voor de pastoraatsgroep, 
die een luisterend oor wil zijn voor wie 
behoefte heeft aan een gesprek. Ieder die 
daar behoefte aan heeft, kan mailen naar 
hadebot@planet.nl of tel. 06 5326 1270. 
 
 
 

Glorieux te gast op 11 
december 
 
In een vorige nieuwsbrief hebben we al 
aangegeven dat we kijken naar 
voorgangers van buiten. Dat geeft ruimte 
voor vernieuwing en verfrissing en geeft 
de vieringengroep meer mogelijkheden om 
onderling te wisselen en te ondersteunen. 
Uitwisseling, zoals met De Kapel is ook 
een mogelijkheid die we zeker blijven 
bekijken, net als de oecumenische viering 
met de Immanuelgemeente afgelopen 
keer.  
 
Voor 11 december gaat Marleen Kremers 
samen met Hans van Hak deze uitdaging 
aan. Marleen is pastoraal werkster in de 
Glorieux-gemeenschap waar zij ons in 

oktober heeft rondgeleid tijdens een van 
de fietstochten. Zij verzorgt daar ook 
vieringen bij de Augustijnen.  
Het thema wordt: Wat doen wij? Hetsluit 
aan op de evangelielezing van die zondag 
over Johannes de Doper. 
 

Kerstviering en advent 
 
Wat zouden we graag naar de vertrouwde 
blokhut gaan om daar in sfeer samen 
Kerstmis te vieren. Het lijkt er niet op dat 
we in die beperkte ruimte met zoveel 
mensen bij elkaar kunnen komen. In 
overleg met de Immanuelgemeente 
hebben we ruimte gekregen om op 
kerstavond in hun kerk om 19.00 uur een 
Oaseviering te houden.Zet dit al in de 
agenda. Meer daarover is te lezen in de 
volgende nieuwsbrief van december. 
 
Intussen staan er net als andere jaren 
weer vier adventsvieringen op het 
programma. Ze worden als gebruikelijk op 
woensdagavonden in december verzorgd 
door Immanuel en Oase samen.  
De eerste is op woensdag 1 december, 
gevolgd door 8, 15 en 22 december, 
telkens om 19.00 uur in de Immanuelkerk. 
 
Frank 
 



Sint-Maartensviering 
 
Op initiatief van Hetty hebben zij, Frank en 
Jeroen een korte Sint-Maartensviering 
verzorgd. Het verhaal van Sint-Maarten 
gelezen en een aantal Sint-
Maartensliedjes gezongen. Zo houden we 
de patroonheilige van de Sint-
Maartensparochie in ere. Volgend jaar 
hopen we er weer een lampionnenoptocht 
bij te kunnen houden. 
 

 
 

Ontmoetingsdag Kleine 
Geloofsgemeenschappen  
 
Veldhoven is aan de beurt voor de 
ontmoetingsdag Kleine 
Geloofsgemeenschappen. Die gaat 
plaatsvinden in de Immanuelkerk op 
zaterdag 12 maart en wordtgeorganiseerd 
door vijf gemeenschappen uit de 
omgeving van Eindhoven (SOVE, Oud-
Katholieke Parochie Eindhoven, 
Augustijnen gemeenschap, De Kapel en 
Oase). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Christen zijn in deze wereld’ wordt het 
thema. Geïnspireerd door een inleider en 
vier vertegenwoordigers van vier 
maatschappelijke organisaties gaan we in 
gesprek over hoe we onze rol kunnen 
pakken, maar ook over hoe we omgaan 
met onze onmacht om de nieuwe wereld 
nu al tevoorschijn te toveren. 
Uiteraard wordt er ook gevierd en 
gezongen, onder leiding van Karel Baken, 
die een gelegenheidskoor uit de vijf 
gemeenschappen zal dirigeren. 
Binnenkort zal er meer bekend gemaakt 
worden over aanmelden voor deelname 
aan de dag en het gelegenheidskoor, 
maar zeker ook met een vraag om hulp bij 
de uitvoering van deze dag! 
 
Jeroen 



 

Oproep van de paus 
 
De paus heeft vorig jaar opgeroepen tot 
een dialoog over de toekomst van de kerk. 
Zie daarvoor de tekst onder de afbeelding. 
Wat zou het mooi zij als daar uitkomt dat 
de kerk minder piramidaal zou worden 
georganiseerd, en er meer ruimte komt 
voor gehuwden en vrouwen in het ambt. 
Laten we hoopvol blijven. 
Het gebed spreekt mij wel aan. 
Voorwaarde is wel dat je open doet als er 
op je deur wordt geklopt en het van harte 
binnen laat komen. 
 
Frank 
 

 

 
 
 

Nog eens naar  
de Hooge Berkt? 
 
Begin oktober zijn we met een flinke groep 
op zondagochtend naar Bergeijk gereden 
om daar een viering bij te wonen van 
gemeenschap De Hooge Berkt. Dat werd 
door de aanwezigen op prijs gesteld, net 
als het napraten bij de koffie na afloop. 
Van beide kanten was er de verwachting 
en hoop dat het niet bij één keer blijft. 
 
Alle reden dus om dit nog eens te 
herhalen op een zondag in de winter. We 
hebben drie data in gedachte: 23 januari, 
30 januari en 6 februari. Als je 
belangstelling hebt, mail dat even naar 
hadebot@planet.nl met vermelding van 
een voorkeursdatum of –data.  
 
 



Kaarsen Branden 
Wereldwijd

 
Elk jaar, op de tweede zondag van 
december, worden de overleden 
kinderen van de hele wereld 
herdacht op Children’s Memorial 
Day.Op deze dag, om 19.00 uur,  
worden overal ter wereld voor de 
overleden kinderen brandende 
kaarsen voor de ramen gezet, opdat 
hun licht voor altijd zal schijnen. 
 
Omdat het in de opeenvolgende 
tijdzones steeds een uur later 19.00 
uur wordt, verplaatst zich gedurende 
24 uur een band van licht rond de 
wereld. Hiermee wordt symbolisch het 
licht van de kinderen brandend 
gehouden. 
 
Op zondagavond 12 december 20
organiseert de Landelijke 
Zelfhulporganisatie OOK (Ouders van 
een Overleden Kind) in het kader van 
Kaarsen Branden Wereldwijd, zoals 
deze dag in Nederland genoemd 
wordt, een bijeenkomst in Veldhoven. 
Deze is bedoeld voor iederee
samen met lotgenoten een overleden 
kind wil herdenken. Naast het 
ontsteken van de kaarsen zullen we de 
namen van de kinderen noemen, zijn 
er gedichten enklankbeelden
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Kaarsen Branden Wereldwijd, zoals 
deze dag in Nederland genoemd 
wordt, een bijeenkomst in Veldhoven. 
Deze is bedoeld voor iedereen die 
samen met lotgenoten een overleden 
kind wil herdenken. Naast het 
ontsteken van de kaarsen zullen we de 
namen van de kinderen noemen, zijn 

klankbeelden. 

Belangstellenden zijn van harte 
uitgenodigd  om bij deze herdenking 
aanwezig te zijn en kunnen, wanneer 
zij dat willen, een foto van hun 
dierbare(n) meenemen voor op de 
foto-tafel. 
 
De zaal is open vanaf 18.
herdenking duurt van 
19.30 uur. Nadien is er gelegenheid na 
te praten onder het genot van koffie of 
thee. 
 
Wij zijn dit jaar te gast in de 
Immanuelkerk in Veldhoven
We houden ons aan de daar op dat 
moment geldende maatregelen. We 
dragen een mondkapje bij binnen
komst, wat af mag als we in de zaal 
plaatsnemen. Verder respecteren we 
elkaars persoonlijke ruimte
ziek, blijf thuis en volg zo mogelijk de 
bijeenkomst via kerkTv
 
Voelt u zich vooral welkom
 
Ineke en Hans 
namens OOK 
 

Belangstellenden zijn van harte 
uitgenodigd  om bij deze herdenking 

jn en kunnen, wanneer 
zij dat willen, een foto van hun 
dierbare(n) meenemen voor op de 

De zaal is open vanaf 18.15 uur. De 
herdenking duurt van 18.30 uur tot 

. Nadien is er gelegenheid na 
te praten onder het genot van koffie of 

Wij zijn dit jaar te gast in de 
Immanuelkerk in Veldhoven.  
We houden ons aan de daar op dat 
moment geldende maatregelen. We 
dragen een mondkapje bij binnen-
komst, wat af mag als we in de zaal 
plaatsnemen. Verder respecteren we 
elkaars persoonlijke ruimte. Ben je 
ziek, blijf thuis en volg zo mogelijk de 
bijeenkomst via kerkTv 

Voelt u zich vooral welkom 

  


