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Nieuwsbrief van geloofsgemeenschap Oase

Verlangen naar het warme bad

Jaarverslag

Wat was het een warm bad, na al die tijd,
onze Oase-viering
viering van zaterdag 12
februari! Terwijl menige kerkgemeenschap
zich afvraagt of mensen na twee jaar
corona, met bijna geen of digitale
vieringen, wel weer terugkeren naar het
gebouw van samenkomst, mocht Oase
direct het merendeel van haar getrouwe
volgers verwelkomen. Tussen 30 en 35
mensen waren
n er ‘gewoon’ weer bij.

Het jaarverslag zit als bijlage bij deze
nieuwsbrief. Met name Armand heeft er
veel werk in gestoken om weer een mooi
overzicht van het afgelopen jaar te
presenteren. Het is leuk om terug te kijken
op alle goede dingen die er ondanks of
juist dankzij corona gebeurd zijn. Veel
leesplezier gewenst.

Dat zegt iets over het verlangen naar
gemeenschap, naar samenzijn, naar
ontmoeting met bekende mensen in een
vertrouwde omgeving. Het is tevens een
bevestiging dat de inspanningen van een
kleine groep om de vieringen al die tijd
tóch door te laten gaan (en
en via een
livestream in de huiskamers te brengen
brengen)
zijn vruchten heeft afgeworpen. We zijn
elkaar allerminst uit het oog verloren,
konden en wilden elkaar niet missen!
En nu mogen we vol vertrouwen naar de
toekomst kijken, kunnen lang
ng uitgestelde
activiteiten eindelijk doorgaan. We hopen
velen van jullie opnieuw) te zien: op 12
maart tijdens de bijeenkomst voor kleine
geloofsgemeenschappen, en een week
eerder tijdens onze reguliere Oaseviering
die ditmaal in het teken staat van de
vluchteling.
luchteling. Samen koffie na afloop is
geen probleem meer!
Bestuur Oase
Harry

12 maart:
ontmoetingsdag kleine
geloofsgemeenschappen
Die zeven werken van barmhartigheid,
barmharti
die
vallen nog niet mee. Hoe doe je dat in de
praktijk? Hoe oefen je invloed uit? Hoe ga
je om met teleurstelling en tekort
schieten? Wat is de rol van de kleine
geloofsgemeenschappen?
Daarover gaan we het hebben op de deze
ontmoetingsdag. Frank Bosmans
B
houdt
een inleiding, een aantal lokale
barmhartigheids-organisaties
organisaties geven een
korte pitch en we gaan met elkaar in
gesprek. Daarnaast wordt er veel
gezongen, onder bezielende leiding van
Karel Baken. De dag wordt afgesloten met
een korte viering waarin
rin René Hornikx
voorgaat.
Hoewel we het uiteindelijke besluit pas op
1 maart nemen, lijkt het er toch zeer op
dat de ontmoetingsdag kleine
geloofsgemeenschappen door kan gaan
op 12 maart in “onze” Immanuelkerk.
Samen met geloofsgemeenschap

Augustinus (Glorieux), de Kapel, de oudkatholieke parochie Maria Magdalena en
SOVE (Leerhuis) organiseren we deze
dag voor mensen van alle kleine, vaak
onafhankelijke, geloofsgemeenschappen.
Ook jullie zijn van harte welkom. In de
bijlage de uitnodiging met alle
informatie, ook over hoe je je aan kunt
melden. Doen hè, er is plaats genoeg!
Jeroen

Viering 12 februari:
Gelukkig worden
Heerlijk was het om weer in een kerk met
bezoekers te kunnen vieren. Fijn om te
zien hoeveel mensen er, ondanks de late
aankondiging, waren gekomen. Hans en
Els hadden een mooie viering gemaakt
rondom de zaligsprekingen, en hoe die
een aanwijzing zijn hoe we gelukkig
kunnen worden.

Bijzonder vond ik het beeld van de
openingstekst, waarin beschreven wordt
hoe wij allemaal schilderen aan het
kunstwerk van ons leven, op een
achtergrond van tijd, plaats en
omstandigheden van ons leven, en hoe
God zichzelf herkent in deze kunstwerken.
Ook de liederen gaven aanwijzingen hoe
we gelukkig worden: niet doen wat slecht
is en bouwen aan een nieuwe wereld met
wijken vol vrede. Zo fijn om dat samen uit
te kunnen zingen, ook met dank aan Frank
als pianist. Harry voelde zich al beter thuis
achter de knoppen van de techniek, en
daardoor verliep ook dat stuk soepel. Na
afloop konden we zelfs samen aan de
koffie en weer bijpraten over wel en wee.
Jeroen
Hieronder beelden van de viering op 12
februari.

zich laten, in de hoop op een
menswaardig bestaan in een veilige,

Paaskaarsen bestellen
Ook dit jaar kunnen er weer huispaaskaarsen besteld worden. In de bijlage
een overzicht van de mogelijke kaarsen en
de prijzen.
Als je de bestelling mailt naar
bestuur@oaseveldhoven.nl, krijg je een
bevestiging terug met instructies voor het
betalen en ophalen van de kaarsen. Je
mailtje moet uiterlijk 6 maart binnen zijn,
zodat de kaarsen voor Pasen arriveren.

Vluchteling, ik ken u niet!
Wees welkom!
Laten we niet wegkijken

Zaterdagavond 5 maart om 7 uur
verzorgen Jeanneke en Mieke een
bijzondere “ viering”.
Zij willen aandacht geven aan de vele
mensen die, vanwege ellendige
omstandigheden, huis en haard achter

nieuwe omgeving.
Een levensecht verhaal, een ontroerend
mooi schilderij, prachtige passende
muziek en gebeden mogen ons misschien
helpen, ons te verplaatsen in het leven
van die vluchtende MENS, “ onze
medemens”.
Wie willen wij voor hen zijn? Wat vragen
zij aan ons/ van ons?
Wij willen speciale aandacht vragen
voor de collecte.
De opbrengst daarvan willen wij geven
aan Vluchtelingenwerk Veldhoven.
Zij willen onze donatie besteden aan de
inrichting van huizen voor statushouders
die de aankomende weken in Veldhoven
komen wonen.
Het startbudget wat deze vluchtelingen
krijgen is beperkt en moet vaak al worden
uitgegeven aan overname kosten van b.v.
vloeren of raambedekking.
De gezinnen die naar Veldhoven komen
zullen heel blij zijn met deze extra hulp.

We komen er nog op terug hoe en waar je
met je gulle bijdrage terecht kunt!
Het bestuur van oase heeft alvast besloten
om vast honderd euro te doneren. Kunnen
wij daar overheen met z’n allen? Vast
wel…….het heeft zo’n mooie bestemming!
Als wij zeggen WEES WELKOM dan hoort
daar een warm ingericht huis bij wat
misschien voor deze families weer als een
“ thuis” kan gaan aanvoelen.
Jeanneke

Beste mensen van Oase,
Vele jaren hebben wij ons betrokken
gevoeld bij Oase. Maar helaas daar komt
nu een einde aan. De laatste tijd is de
gezondheid van Wim erg achteruit
gegaan. Daarom hebben wij met pijn in
ons hart moeten besluiten dat Wim naar
het verzorgingshuis van zijn
medebroeders in Eindhoven gaat en
Charlotte weer terug naar haar eigen stek
in Tilburg.
Gelukkig kunnen we samen nog op allerlei
manieren contact met elkaar houden.
Wij zullen jullie en zeker de vieringen van
Oase erg missen. Daarom willen wij
iedereen heel hartelijk bedanken voor jullie
inzet en voor de fijne contacten met alle
mensen die betrokken waren op Oase en
vroeger op de Sint Maartenskerk. We
hebben er veel goede en mooie
herinneringen aan.
Hartelijk dank allemaal en heel veel
groeten van
Wim van den Boom en Charlotte de Ree.

Huiskamer vraagt mensen
Ik kreeg onlangs vanuit Immanuel (Hanna
van Eijk) de vraag of wij, vanuit Oase,
misschien konden proberen om enkele
mensen te enthousiasmeren om bv 1x per
maand hun diensten te verlenen tijden een
van de huiskamerbijeenkomsten in de
Immanuelkerk.
Deze huiskamerbijeenkomsten, gericht op
elkaar ontmoeten in een erg informele
sfeer, worden steeds gehouden op de
dinsdagmiddag en de donderdagmorgen.
Het gaat daarbij om een gastvrij en
luisterend oor alsmede het inschenken
van een kopje koffie of thee voor de
bezoekers. Dus een beperkte belasting
kun je zeggen.
Pieter de Meijer

Kliederkerk: 20 maart

Energiecompensatie
naar Voedselbank

Nagekomen: nogmaals
Ontmoetingsdag 12 maart

Vanwege de verhoging van de gasprijzen
heeft de overheid besloten elk huishouden
in Nederland via de energierekening te
compenseren met een bedrag van
± € 400,-.

In aanvulling van het artikel van Jeroen
Kok op pag. 1 hieronder een actuele
aanvulling van Rob Weijs, één van de
organisatoren:

Binnen het College van Diakenen van de
Immanuelkerk is, net als in veel andere
gemeenten in Nederland, gesproken over
een initiatief om gemeenteleden die dit
bedrag niet nodig hebben op te roepen om
dit over te maken op onze bankrekening.
Het totale bedrag kan dan overgemaakt
worden op de rekening van de Voedselbank die daarmee voedselbonnen aan hun
cliënten kan verstrekken.
Dezelfde vraag is ook voorgelegd aan de
Christus Koning parochie, zodat alle
kerken in Veldhoven hierin gezamenlijk
optrekken.
Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om de
helft of een kwart van die 400 euro over te
maken. Het zonder twijfel zeer welkome
geld kan worden gestort op bankrek.
NL56 RABO 0373 7442 18 ten name van
Immanuelkerk Helpen dichtbij. Onder
vermelding van ‘Energiecompensatie’.

Met al zeker 30 aanwezigen op de
landelijke ontmoetingsdag van 12 maart in
Veldhoven beschikken we al over een
behoorlijke belangstelling om er een
mooie ontmoeting van te maken. Maar om
de kosten, die voor een groot deel
onafhankelijk zijn van het aantal
aanwezigen, te kunnen verantwoorden,
hebben we nog meer aanmeldingen nodig.
Op 28 februari of 1 maart beslist de
organisatie of de dag doorgaat.
Heb je je nog niet opgegeven? Doe dat
dan alsnog vóór 28 februari door te
antwoorden op deze mail.
Wij hopen op een mooie dag met een
aantrekkelijk programma (zie bijlage),
zonder belangrijke coronabeperkingen, en
met voldoende deelnemers om nieuwe
contacten te leggen of bestaande te
vernieuwen.
Bij voorbaat dank namens de organisatie,
Rob Weijs

