
 

 

 

 

 

 

De herbergier die  

uit zijn rol viel 
 

Er was eens een jongen die voor het 

kerstspel op school de rol van 

herbergier kreeg. 

Hij was fors van gestalte en moest met 

norse stem Jozef en Maria afwijzen. 

Hij repeteerde aandachtig en kende alle 

zinnen goed van buiten. 

 

Toen kwam de dag van de opvoering. 

Jozef klopte aan de deur. 

“ Wat zoeken jullie?” vroeg hij, terwijl 

de deur met een zwier openzwaaide. 

“ We zoeken onderdak”, antwoordde 

Jozef. 

“ Dat moet je dan ergens anders gaan 

zoeken”, zei de jongen die herbergier 

speelde, “ de herberg is volzet”. 

Maar Jozef drong aan: “ We komen van 

ver. We hebben al overal geprobeerd, 

het is avond en we zijn doodmoe!” 

“ In deze herberg is geen plaats meer, “ 

riep de herbergier terwijl hij strak voor 

zich uitkeek. 

 

 

 

 

 

 

 

Jozef bleef smeken: “ Mijn vrouw kan 

elk ogenblik een kindje krijgen. Heb je 

echt geen klein hoekje waar we wat 

kunnen rusten”? 

 

Toen keek de jongen, die voor 

herbergier speelde, in de richting van 

Maria. 

Hij raakte zo van streek bij het zien van 

haar smekende blik, dat hij het zinnetje 

dat hij nors moest uitspreken, plotseling 

kwijt was. 

Het werd erg stil in de zaal. 

De souffleur fluisterde: “ Het is 

onmogelijk. Ga door”. 

Bijna als een robot herhaalde de 

herbergier de zin: “ Het is onmogelijk. 

Ga door”. 

Dan moest hij de deur dicht slaan en 

onmiddellijk naar binnen gaan. 

Maar hij bleef vanuit zijn deur Jozef en 

Maria nastaren die moedeloos 

weggingen. 

Toen riep hij verward: “ Nee, niet 

weggaan. Kom terug. Jullie kunnen in 

mijn kamer blijven”. 

Terwijl hij dit zei, raakte hij zichtbaar 

opgelucht en kwam er een glimlach op 

zijn gezicht. 

 

 

Bronwater 
Nieuwsbrief van geloofsgemeenschap Oase 
 



Kerstmis 2021 
 

Dit weekend mag alweer de vierde 

adventskaars aan… Kerstmis komt rap 

dichterbij. En dat geeft altijd een positief 

gevoel. De donkere dagen zijn over hun 

dieptepunt heen, een heldere ster 

markeert de plek waar een Kind is 

geboren, een toekomstige vredesvorst. 

Wat kijken we daar naar uit, in een zo 

verscheurde wereld vol onverdraag-

zaamheid, oordelen en korte lontjes… 

 

Maar juist Kerstmis laat ons ook een 

andere kant zien. Weg van de waan van 

de dag verleggen we onze focus… naar 

het goede, wat ook gebeurt. In onze 

omgeving!  

Heb je oog voor de man die zijn invalide 

goede vriend naar het ziekenhuis rijdt en 

begeleidt bij het doktersbezoek? De vrouw 

die haar eenzame oude buurvrouw op de 

koffie vraagt? Of en de jongen die met 

liefde wat boodschappen haalt voor zijn 

oma? 

 

Er gebeurt, ook en misschien wel vooral in 

coronatijd, veel moois om ons heen. Laten 

we daar het oog op richten. 

 

Kerstmis 2021 gaat opnieuw, gemeten 

naar uiterlijke verschijningsvorm, een 

sober feest worden. We zullen elkaar 

vooral digitaal gaan ontmoeten: bij de 

laatste adventsviering op woensdag 22 

december, gevolgd door onze viering op 

kerstavond om 19.00 uur. Maar dat hoeft 

geen beletsel te zijn om het Licht van 

Kerstmis naar binnen te laten schijnen! 

 

Wij wensen, ieder van jullie, een warm 

kerstfeest toe, met vrede in je hart. 

 

Bestuur Oase 

Harry 

Kerstviering in de 

Immanuelkerk  
 

 
 

De aparte en intieme sfeer van de blokhut 

die ons zo dicht bij de stal en de kribbe 

brengt moeten we ook dit jaar weer 

missen. Zoals te zien op deze foto  van 

kerst 2019! 

 

Maar Huub Bukkems en Els Bazelmans 

hebben een prachtige viering samen-

gesteld. Met het thema ‘God onder de 

mensen’ willen zij ons op het spoor zetten 

dat God niet hoog op een troon vanuit de 

hemel bestuurt, maar juist onder de 

mensen wil zijn. Niet een leider waaraan 

gehoorzaamd moet worden, maar een 

leider die dienstbaar is, duidelijkheid 

verschaft en er is voor ieder die hem nodig 

heeft, levend onder de mensen.  

 

We mogen weer gebruik maken van de 

Immanuelkerk die ook deze keer prachtig 

versierd is. En hoewel het een uitzending 

is zonder kerkgangers, zal de kerstsfeer 

bemoedigend zijn.  

 

De viering wordt live uitgezonden op 

kerstavond 24 december om 19.00 uur.  

 

Frank 

 



Oaseviering in de Advent:  

Wat doen wij? 
 

Een bijzondere Oase-viering in deze 

Adventstijd, omdat we naast Hans een 

voorganger van buiten de eigen kring 

hadden. Marleen Kremers is geestelijk 

verzorger in het zusterhuis op Glorieux, en 

van daaruit ook voorganger bij de 

Augustijnen die daar vieren. Vanuit de 

fietstocht naar Glorieux was dit idee 

geboren. 

 

 
Marleen Kremers op 11 december in de 

Immanuelkerk. 

 

Er was ook wat tegenslag: de techniek 

haperde, zodat de uitzending niet zo mooi 

is geworden als had gekund, en Huub 

moest op het laatste moment afzeggen als 

cantor. Gelukkig kon Harry inspringen. 

 

Marleen vertaalde in haar levend woord de 

opdracht van Johannes om nieuwe 

mensen te worden naar de woorden van 

Carlos Desoete: “Kerstmis moet een begin 

worden van een nieuwe manier van leven, 

waarbij ‘Ik zal er zijn voor jou’ in mensen 

zichtbaar wordt.” 

 

 En dat dat niet altijd mee valt, dat er 

leiding nodig is, en dat het niet in één keer 

kan. Samengevat in de prachtige zin: 

”Steeds begint het opnieuw maar toch is 

het iedere keer net wat anders.” 

 

Jeroen 

 

 

Kliederkerst op het 

plein voor de kerk 
 

Op de middag van Kerstavond (de 24e 

van 15 tot 17 uur) gaan we voor de jonge 

gezinnen, maar ook met opa's en oma's, 

en ieder die nog een beetje gezelligheid 

wil proeven, op gepaste afstand een 

kerstfeest vieren op het plein voor de kerk. 

Het Kliederkerst-recept is als volgt:  

 

 
 

Wat knutselen voor een ander, een 

puzzel, er worden kerstpakketten 



weggegeven, er worden gezellige 

kerstliedjes gezongen en het kerstverhaal 

wordt verteld. Lekkere warme 

chocolademelk met iets lekkers bij een 

vuurkorf gaat natuurlijk niet ontbreken. 

 

Mocht u nog mensen weten waar een 

kerstpakket heel welkom zou zijn dan mag 

u dat doorgeven op 

kliederkerkveldhoven@gmail.com. 

 

Hetty 

 

 

Erespeld voor Jannij 
 

Het was een grote verrassing voor Jannij 

Stam toen zij twee weken geleden 

nietsvermoedend binnenstapte bij de 

Combinatie Jeugdzorg. Daar stonden vele 

collega’s haar op te wachten. Uit hun 

midden stapte Mariënne van Dongen, 

wethouder sociaal domein, naar voren om 

Jannij de Erespeld van de gemeente 

Veldhoven uit te reiken! 

 

Jannij is al sinds 2003 vrijwilligster bij de 

Combinatie Jeugdzorg aan de Locht. Zij is 

chauffeur voor de kinderen en jongeren 

die daar kort of voor langere tijd verblijven. 

Zij brengt hen naar hun ouders, de 

sportvereniging, school of therapie en doet 

dat altijd blijmoedig en opgeruimd. Jannij 

staat bekend als een lieve en zorgzame 

vrouw, die écht aandacht heeft voor de 

kinderen. 

 

Een verdiende onderscheiding kortom, en 

uiteraard is er vanuit Oase een felicitatie 

gestuurd naar deze trouwe bezoekster van 

onze vieringen en die van Immanuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


