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Voorbij Pasen
Lieve mensen,
Ik wens ons allen toe, dat we niet alleen
met Pasen, maar het hele jaar door troost
mogen putten uit dit beeld:

Paasviering
Hans verwoordde uitmuntend de urgentie
van Pasen: “Wij allen bijeen om een feest
van nieuw leven en nieuw licht te vieren in
een tijd die duister is voor veel mensen..”
Samen met Tonny ging hij voor in de
viering die ze samen met Els hadden
voorbereid. Over God die spreekt van
licht, en meteen is het er.
Nog twee prachtige zinnen uit Hans’
levend woord:
“Blijf niet steken in de dood, maar houdt
de toekomst voor ogen, een toekomst die
door God gedragen wordt.”
“Het is aan ons mensen om de
uitgestoken hand van de Verrezene te
aanvaarden.”
Het was ook fijn om zo kort na Witte
Donderdag samen brood te mogen delen.
Daarnaast waren er een aantal mooie
liederen, die we vol enthousiasme samen
mochten zingen, van het openingslied “Wij
bijeen” tot en met het slotlied “De steppe
zal bloeien”.
Zo kon het werkelijk Pasen worden.

…altijd weer opnieuw, nieuw leven, een
nieuw begin, voorbij lijden en duisternis…
Bestuur Oase
Harry

Jeroen

Diep geraakt door Kruisweg
De Kruiswegviering op woensdag 13 april
blijkt sommige mensen diep te hebben
geraakt. Mails na afloop getuigen van een
mooie, indrukwekkende kruisweg, in beeld
gebracht aan de hand van staties uit de
kapel van Glorieux, prachtig
gefotografeerd door Tiny Roelofs en
Gerda Vonk.
Jeanneke moest als een van de
voorgangers deze kruisweg vanwege
ziekte thuis via de livestream volgen. Met
als ‘voordeel’ dat ook bij haar de woorden
konden doordringen zonder de spanning
van het moment mee te hoeven maken. Zij
schrijft:
“In alle stilte, alleen in de huiskamer met
de Oasekaars aan, kwam het lijden van
Jezus binnen… meer dan ooit. Wat
hebben jullie dat met z’n drietjes zo mooi
gedaan! Jullie stemmen Mieke en Els, en
de wijze waarop jullie die mooie, goed
gekozen woorden zo gevoelig gelezen
hebben, konden niet anders als mij diep
raken. En de beelden van Paul en de wijze
waarop alles op het juiste moment
aansloot bij de teksten hebben het voor
mij een meditatief moment rond de
Kruisweg gemaakt dat helemaal in
harmonie en balans voelde.”
Andere spreken over een
‘indrukwekkende, diepgevoelde kruisweg’.
De muziek zal daar zeker aan hebben
bijgedragen. Met tussenposen weerklonk
Joseph Haydens werk “Die sieben letzten
Worte unseres Erlösers am Kreuz”.
Tenslotte een fragment van de inleiding
die Mieke las:

Dit verhaal gaat over dood
Maar meer nog over leven,
Leven, waar dood een onderdeel van
vormt,
Zowel voor jou als voor mij.
Leven dat een levenslast met zich
meebrengt,
Die vaak te zwaar is om alleen te dragen,
Maar soms ook onvermoed de schakel
wordt
Tot een nieuw begin, een nieuwe horizon.

Volgende viering: 14 mei
De meimaand is Mariamaand. Voor velen
is Maria een toevlucht en troost. Toch
komt Maria in de bijbel alleen maar voor
op heel speciale momenten in het leven
van Jezus. Bij de protestanten was Maria
nog minder in beeld.
Daar komt nu verandering in door het
boek ‘Maria, icoon van genade’ van de
protestante theoloog Arnold Huigen. Hij
heeft een studie gedaan naar de
bijzondere plaats die Maria verdient in
onze geloofsbeleving. Niet alleen als
moeder van Jezus, maar zeker ook voor
ons in deze tijd.
Bram Donkers, ouderling van de
Immanuelgemeente, heeft het boek
gelezen en een themadag bijgewoond
over dit boek. Het heeft hem bijzonder
geraakt en hij spreekt er graag over.
Vandaar dat wij hem gevraagd hebben om
samen met Huub Bukkems onze viering
van 14 mei te verzorgen. In het levend
woord zal hij ons meenemen in de
bijzondere persoonlijkheid van Maria.
Frank

Gebedsmomenten in de
Vastentijd

Ontmoetingsmiddag zondag 15
mei

De oecumenische gebedsmomenten
gaven in de afgelopen veertigdagentijd
ruimte aan verstilling, inzicht en inkeer.
Aan de hand van een aantal psalmteksten
waren deze momenten, met afwisselend
als voorgangers Wim Dekker en Lieuwe
Wijbenga, waardevol. Samen met de
lectoren en mensen uit de
Immanuelgemeente en Oase waren deze
gebedsvieringen rond de boetepsalmen
een mooie wijze om ons voor te bereiden
op Pasen.

Eindelijk wordt het dan mogelijk om op
een ongedwongen en gezellige manier
mensen te ontmoeten die we misschien al
heel lang niet meer gezien hebben. Al
bijna drie jaar lang proberen we deze
middag te organiseren maar nu is het dan
zover.

Met het uitreiken van askruisjes op
Aswoensdag werd de oecumene
zichtbaar. We hopen deze samenwerking
steeds opnieuw weer inhoud te geven.

Iedereen die belangstelling heeft om
geloofsgenoten te ontmoeten is welkom.
Dat geldt voor allen die door het sluiten
van vijf kerken veel contacten zijn
kwijtgeraakt, maar ook voor allen die nu
de gelegenheid hebben om kennis te
maken en nieuwsgierig zijn naar wat er
aan vieringen en bijeenkomsten wordt
georganiseerd.
Met koffie, thee, hapje en drankje willen
we er een sfeervolle middag van maken.
Tussen 14.00 en 16.30 uur ben je welkom
in de Immanuelkerk.
Frank

Fietsen door de Kempen,
op 13 en 26 mei.
Wie gaat er mee?
Herinner je je de vele fietstochten nog,
vorig jaar in de meimaand langs
Mariakapellen? Dat bleek een
onverwachts leuke activiteit, met heel wat
deelnemers en gezellige uurtjes
onderweg.
Dit jaar willen wij als Oase deze activiteit
laten terugkomen, zij het op meer
bescheiden schaal. Er zijn twee
fietstochten gepland, waarin Paul
Hafkemeijer en Harry de Bot jullie
voorgaan. Of de weg wijzen, maar dat
klinkt zo belerend.
We hebben daarvoor twee data
uitgekozen. Harry zet een tocht uit van
ongeveer 40 kilometer op vrijdag 13 mei,
terwijl Paul kiest voor een mooie rit op
Hemelvaartdag, donderdag 26 mei. Welke
tocht het precies wordt is mede afhankelijk
van jullie wensen, maar we gaan in elk
geval de Kempen weer in! En de
Mariakapellen ontbreken evenmin, net als
de versnaperingen onderweg.
Aanmelden kan voor beide ritten bij Paul
Hafkemeijer, liefst via e-mailadres:
oasefietstocht@gmail.com, of telefonisch
253 8621. Hij houdt de lijst bij en mailt de
deelnemers net als vorig jaar bijtijds over
de beide ritten en verdere bijzonderheden.
Net als vorig jaar is de start om 10 uur ’s
morgens bij de ronde toren van de
Jozefkerk, die nu vierkant in de steigers
staat.

Twee ritten, dat is misschien niet zoveel.
Maar wat let je om zelf een fietstocht in de
meimaand te organiseren? Fietsdoelen
genoeg in de Kempen, ook als je niet voor
een kapellentocht kiest! Via
ondergetekende kun je een beroep doen
op het mailbestand van Oase. Ook aan de
vorig jaar door Frank Bockholts
verzamelde kapellentochten kunnen wij je
helpen.
Harry
hadebot@planet.nl

