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Nieuwsbrief van geloofsgemeenschap Oase

Welgemoed het nieuwe jaar in
De kop is eraf, het nieuwe jaar 2022 heeft
uitnodigend de rode loper uitgerold. En
ook in de boezem van Oase borrelt er een
en ander. We willen er weer graag vol
tegenaan! Zo komt de bijeenkomst van
kleine geloofsgemeenschappen op 12
maart snel dichterbij. De organisatoren
gaan door met de voorbereidingen, begin
februari gaan de uitnodigingen
odigingen de deur uit.
Of het definitief doorgaat? Daarover wordt
pas aan het eind van die maand beslist.
Laat je daardoor vooral niet afleiden, en
geef je svp op voor de gevraagde hand
handen-spandiensten
spandiensten op die dag. Verderop in
deze Bronwater lees je er meer
er over.
Natuurlijk kijken we even terug op de
afgelopen kerstperiode. Een bijdrage is er
ook van Bram Donkers, die geregeld
voorgaat bij Immanuel en over enkele
maanden ook bij Oase een viering leidt.
Hij schrijft over de Maand van de
Barmhartigheid en een
en expositie over dit
thema in februari.
2021 is natuurlijk ook een jaar waarin veel
niet doorging, al konden we gelukkig alle
vieringen op z’n minst digitaal volgen.
2022 kan alleen maar beter worden, en
ondanks de recente golf aan corona
coronabesmettingen zijn
jn de voortekenen niet
ongunstig. Blijf hoopvol, en bouw verder
aan het Visioen!
Bestuur Oase,
Harry

Vieringen in de komende
maanden
Gelukkig kunnen we weer wat meer en dat
geeft moed voor de komende tijd. Toch
blijft er tegelijk nog veel onzeker en daar
moeten we ook in de planning van de
vieringen rekening mee houden. Wanneer
we weer samen naar de kerk mogen is nu
nog niet bekend. Dat zal per mail bekend
gemaakt worden voor de viering van 12
februari.
Samen met het bestuur is de keuze
gemaakt om de Paasvieringandermaal
Paasviering
in
de Immanuelkerk te houden en (dus) af te
zien van de mogelijkheid om dat te
combineren met een paasontbijt in de
blokhut. De Paasviering is op
zaterdagavond 16 april om 19.00 uur.
Op 12 maart staat een landelijke
bijeenkomst van kleine geloofsgeloofs
gemeenschappen gepland in de
Immanuelkerk. Oase organiseert die
samen met 4 andere geloofsgemeengeloofsgemeen
schappen rond Eindhoven. Het is onzeker
of dat door kan gaan, maar uit voorzorg is
onze reguliere viering van 12 maart verzet
naar 5 maart. Houd die datum in de gaten.
Het zal bovendien een viering zijn met
speciale aandacht voor vluchtelingen. In
de volgende Bronwater meer hierover.
Aswoensdag, 2 maart, is de eerste
oecumenische viering van de vastentijd.
Op alle woensdagavonden in de 40dagentijd is er om 19.00 uur een

avonddienst met afwisselend Wim Dekker
en Lieuwe Wijbenga als voorganger.
Er zijn mooie reacties binnengekomen op
de viering met Marleen Kremers in
december. We zullen proberen om meer
diversiteit in de vieringen te krijgen door
vaker mensen van buiten te vragen.
Marleen heeft toegezegd graag terug te
komen. En we gaan vaker lectoren
inzetten.
Frank

Bovendien kun je dan vast kennismaken
met Bram, die in mei zal voorgaan in onze
viering.

Kerstviering
Ook bij onze eigen Kerstviering konden
dus geen bezoekers aanwezig zijn. Dat
gaf wel weer de mogelijkheid om alles op
KerkTV extra mooi in beeld te brengen,
een mogelijkheid die Armand volledig
benut heeft.

KliederKerst
Het was zo mooi bedacht: een
KliederKerst bij de kerk.Kraampjes om te
knutselen, de piano bij de deur om samen
te zingen en een aantal mensen verkleed
als Kerstfiguren. Helaas moesten we
besluiten ook dat niet door te laten gaan,
en is er in allerijl een KliederKerstviering in
elkaar gezet.
Lieuwe zong Midden in de winternacht,
Hetty had een prachtig filmpje gemaakt
van de Kerstknutsel en Bram Donkers
(foto onder) vertelde hoe Jozef Kerst
beleefd had. Met name dat laatste is echt
de moeite waard om terug te kijken!

Huub en Els hadden het weer prima voor
elkaar. De prachtige inleiding met de
woorden van Edward Schillebeeckx: “Het
zoeken van God naar een plek onder de
mensen slaagde pas toen Hij ging wonen
in de mens Jezus van Nazareth.” Dit werd
door Huub uitgewerkt in zijn levend woord.
Hoe er voor Hem geen plaats was in de
herberg. Hij was niet welkom. Maar is Hij
wel welkom bij ons?
Jeroen

Voor een synodale kerk
Dat is het thema van de
bisschoppensynode die in oktober 2023
wordt gehouden. De Mariënburgvereniging
is bezig om de inbreng van de kritische
katholieken te verzamelen. We hebben het
er in het bestuur over gehad, en besloten
dat we als Oase geen bijdrage gaan
leveren. We moeten alle zeilen bijzetten
om onze eigen zaken te regelen, richten
ons vooral op de lokale situatie en zijn
daarom iets minder gericht op de
wereldkerk.
Uiteraard willen we de vraag van de
Mariënburgvereniging graag met jullie
delen, en hebben ze als bijlage bij deze
bronwater gedaan. Iedereen die dat wil
kan dan op persoonlijke titel reageren.
Voor Maria en mij was het mooi om met
Kerst samen een aantal tweestemmige
liederen te mogen zingen. We hopen dat
het heeft bijgedragen aan de Kerstsfeer.

Jeroen

Jeroen

Op 12 maart organiseren we (corona
volente) een ontmoetingsdag voor kleine
geloofsgemeenschappen. De dag wordt
georganiseerd door vijf organisaties
rondom Eindhoven: de oud-katholieken,
SOVE, de Augustijnen, de Kapel en Oase.
Er komt binnenkort meer informatie over
deelnemen en meezingen.

8 januari:
De kracht van het woord
In deze Oaseviering stond Frank stil bij de
kracht van woorden. Kracht om mensen in
beweging te laten komen, in tegenstelling
tot macht die vaak afstoot en onderdrukt.
Woorden van de mensen om ons heen,
maar ook de woorden van de Bijbel, in
deze viering die van Johannes en Jezus.
Corry Coolegem was voor deze
gelegenheid lector.
Paul was weer terug als pianist, met zijn
kenmerkende improvisaties op bekende
liederen. Huub zong onder andere het
prachtige slotlied: “Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen.” Door quarantaine
van Jeroen deed Harry de techniek, met
ondersteuning van Armand.
Jeroen

Hulp nodig op 12 maart!

Voor deze dag is er ook wat hulp nodig,
met name om de lunch en de koffie te
verzorgen. Vanuit elke organisatie worden
er twee mensen gezocht die hierbij willen
helpen. Wie wil dit doen? Aanmelden
graag bij Jeroen, via
bestuur@oaseveldhoven.nl.
Jeroen

Wie wil voorbeden inspreken?
Lieve mensen,
Wat is het al weer lang geleden dat we
elkaar écht hebben kunnen ontmoeten. En
wat is het leuk om een bekend iemand te
zien verschijnen op het beeldscherm op
KerkTv. De voorgangers van Oase doen
steeds weer hun best om er een mooie
viering van te maken. Dat groepje wordt
echter steeds kleiner en daarom zijn er
ook al wat mensen gevraagd om lector te
worden. Het is soms best een hele stap
om voor zo’n zaal te staan. Ook als die
zaal bijna leeg is, met de kerkgangers
thuis op de bank, voelt het soms heel
ongemakkelijk.
Maar heel graag willen we samen bidden
en samenzijn. Is het misschien makkelijker
om mee te doen en voor te gaan vanaf de
bank thuis?
Jullie krijgen nu de kans om je
voorbede/groeten/wensen zélf in te
spreken, te filmen en door te sturen
naar het Oase bestuur.
Gewoon vertrouwd vanuit de eigen
huiskamer. Maar zo leggen we toch een
beetje meer contact met elkaar en ‘zien’
we elkaar weer tot we elkaar weer mogen
ontmoeten.
Film jezelf (of elkaar) terwijl je een
voorbede uitspreekt, of gewoon een lieve
nieuwjaarswens. Maak het niet te lang,
dan kun je het niet goed versturen.Stuur
dit filmpje dan door naar het mobiele
nummer van Jeroen Kok: 06-48739672.
Hij zal ze dan in de viering verwerken.
Mochten jullie hierbij hulp nodig hebben,
dan mag je natuurlijk mailen met het
bestuur. Ik hoop jullie snel weer te
ontmoeten!
Hierbij een voorbeeldje van mezelf, je kunt
de QR-code scannen met de mobiele
telefoon en dan verschijnt het filmpje.

Lieve groeten,
Hetty

Kliederkerk

Techniek niet altijd vlekkeloos!
Wat zijn we eraan gewend geraakt om
iedere viering van Oase zomaar in de
huiskamer te krijgen! Met dank aan de
apparatuur die Immanuelkerk heeft
aangeschaft om al die livestream
uitzendingen te verzorgen. En zeker ook
met dank aan het Oase-trio dat de door
voorgangers aangeleverde vieringen naar
een mooie powerpoint-presentatie weet
om te zetten. Paul Hafkemeijer, Armand
Klaassen en Jeroen Kok zijn meesters in
dit vak geworden en beheersen ook de
beamerpresentatie in de kerk.
Denk daar niet te licht over. De
beamerman zit als een ware regisseur
achter de knoppen, wisselt voortdurend
het beeld tussen de twee camera’s, kiest
(onzichtbaar voor de kijker) telkens het
volgende camerastandpunt en moet
intussen ook het geluid in de gaten
houden en de presentatie precies op tijd
doorklikken naar de volgende sheet. En
dan fietst er soms ook nog opgenomen
muziek doorheen.

Dat gaat bijna altijd goed, maar… we zijn
geen professionals. Vergeef het ons als er
soms iets te laat een muziekcouplet of
tekstblokje van een gebed in beeld
verschijnt… Zeker als je het metier nog
onder de knie moet krijgen, zoals
ondergetekende in de januariviering. Het
‘beameren’ in je eentje is echt niet heel
eenvoudig en moet je al doende leren. En
dat gaat soms, zoals Armand het bij zijn
start omschreef, met klotsende oksels!

Harry
Links: de beamertafel met meerdere schermen.
Boven: closeup middelste scherm met bovenin het
actuele beeld van de beide camera’s.

Februari 2022:
Maand van de BARMHARTIGHEID
Expositie en theater
In de Immanuelkerk van Veldhoven is er in
de maand februari een expositie over de
ZEVEN WERKEN VAN
BARMHARTIGHEID (Mattheus 25). Zeven
schilderijen, zeven gedichten en zeven
panelen vullen de kerkzaal, waar ook de
muzikale theatervoorstelling‘Alle 7
goed’een verrassende update aanbrengt
voor de dag van vandaag.

humaner. Wie de hongerigen gaat voeden,
moet rekening houden met diverse diëten.
Weleens een gevangene bezocht? Het is
nog maar de vraag of naturisten wel zo blij
zijn met de opdracht de naakten te kleden,
het Adamskostuum bevalt hun prima.
Dilemma’s om op te kauwen voor ons
mensen in deze tijd!
Bezoekers van de voorstelling hebben ook
de gelegenheid de tentoonstelling te
bekijken.
Waar?
Immanuelkerk,
Teullandstraat 1 Veldhoven
Wanneer?
Vrijdag 4 februari 2022
Hoe laat?
15.00 uur
Graag aanmelden vóór 31 januari via de
mail: donkers.linde@planet.nl

De hongerigen voeden…
In een talkshow laat verhalenverteller
Kees Posthumus samen met accordeonist
Dirk Overbeek verschillende deskundigen
aan het woord over barmhartigheid en hoe
je dat moet doen.
Lang niet iedereen wordt even enthousiast
bij het voorstel de vreemdeling te
herbergen, anders was ons asielbeleid wel

