
Bronwater

Elkaar ontmoeten 
 
Was wat het fijn om elkaar weer eens te 
ontmoeten, na twee lange coronajaren… 
 
Ik heb het natuurlijk over de ontmoetings
dag op zondag 15 mei, toen mensen van 
Oase en vanuit de vroegere parochie 
Christus Hovenier elkaar als vanouds in de 
ogen konden kijken. De behoefte was 
duidelijk aanwezig! Frank Bocholts verdient 
hier als (hoofd)organisator een dikke pluim 
voor. In deze Bronwater gaat hij dieper in op 
deze dag, waarvoor Hetty van de Hurk een 
aantal mooie foto’s aanleverde.
 
Was je er niet bij? Op 20 juni volgt een 
herkansing, zij in het wat kleiner verband. 
Dan is – ook voor het eerst sinds drie jaar 
een Vrienden van Oase-avond. En daarvoor 
is bij deze iedereen uitgenodigd die deze 
Bronwater ontvangt…  Ook deze avond is 
hard nodig, om samen over de laatste jaren 
en de toekomst van geloofsgemeenschap 
Oase te discussiëren. 
 
Ook voor deze avond: van harte uitgenodigd!
 
Bestuur Oase 
Harry 
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Viering 11 juni 
 
17 april was het Pasen, 26 mei Hemelvaart, 
4 juni Pinksteren en in het weekend van 11 
juni vieren we het feest van de Heilige Drie
eenheid.  
 
Wat zijn dat voor feesten, of liever wat 
betekenen die voor ons? Geven we daar 
onze eigen invulling door ons af te vragen 
wat we er mee aan moeten, terwijl het grote 
publiek niet (meer) weet waar het over gaat? 
In het interview met Paul Clement tijdens de 
ontmoetingsmiddag sprak hij over het 
weinige dat jonge ouders vaak nog maar 
weten en het moeilijk vinden om zelfs dat 
kleine beetje over te dragen aan de 
kinderen. Dan is het goed dat wij zelf nog 
eens nadenken over wat Pasen en 
Pinksteren ons te zeggen heeft. 
 
Pinksteren wordt vaak geassocieerd met 
vakantie en voorjaarsweer, maar 
misschien nog gewicht aan wat er van ons 
als christen verwacht mag wordenin onze 
samenleving. De apostelen kregen de 
opdracht om dat met vurige overgave aan 
iedereen over de hele wereld te vertellen.
Frank Bocholts is voorganger met Corry 
Coolegem als lector. 
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Murphy was erbij op 14 mei! 
 
In de viering van 14 mei was Bram Donkers 
de voorganger, samen met Huub Bukkems. 
Bram is af en toe voorganger in de 
Immanuel, en daar was het mij opgevallen 
dat hij vol enthousiasme sprak over een 
boek over Maria van een gereformeerde 
theoloog. Reden genoeg om Bram te vragen 
voor te gaan in onze viering in de mei-
maand.  
 
Vervolgens rolde daar een viering uit die 
maar heel weinig over Maria ging, maar wel 
bijzonder boeiend was. Bram kroop in de 
huid van Johannes, apostel en evangelist. 
Beeldend beschreef hij hoe het was met 
Jezus en hoe die zijn leerlingen net die 
opdracht gaf die je niet kunt afdwingen: “Heb 
elkaar lief zoals ik jullie heb lief gehad”. Zeer 
de moeite waard om zijn levend woord nog 
een keer in zijn totaal te bekijken. 
 
De viering stond verder in het teken van 
Murphy: alles wat fout kon gaan, ging ook 
zo’n beetje fout: verkeerde presentatie, 
beamers die het eerst niet wilden doen, 
microfoon die uitviel, etc. Wonderbaarlijk hoe 
de voorgangers en Harry als cantor en Frank 
als pianist er toch nog een goed lopende en 
mooie viering van maakten. 
 
Jeroen 

 

Ontmoetingsmiddag  
groot succes 
 
Vanaf twee uur op zondagmiddag 15 mei 
liep de hal van de Immanuelkerk langzaam 
vol. Onze eerste bezoeker was iemand die 
onbekend was en de uitnodiging in het 
Veldhovens Weekblad had zien staan. Het 

was verrassend dat er steeds meer bekende 
maar ook minder bekende mensen 
binnenkwamen. Met koffie en een heerlijk 
stuk vlaai erbij kwam de sfeer er al goed in.  
 

 
Uitnodigend…toch? 

 
Er was zitgelegenheid gemaakt voor zo’n 50 
mensen en die waren er ook ongeveer. Met 
35 aanmeldingen hebben we de 
verwachtingen dus redelijk goed ingeschat. 
Als de 25 mensen die hadden laten weten 
dat ze om diverse redenen waren verhinderd 
wel gekomen waren, zou het bijna te vol zijn 
geweest.  
Zij lieten op deze manier wel zien dat ze 
betrokken zijn bij en geïnteresseerd in de 
activiteiten van Oase. Dat is een positief 
signaal dat Oase ertoe doet. In de goed 
gevulde hal hield Frank een welkomst-
woordje en een korte uitleg over het verloop 
van de middag. 
 
Interview Paul Clement 
Na de koffie was er een gezamenlijk moment 
in de kerkzaal. Natuurlijk werd daar samen 
gezongen. Dat hoort bij Oase en schept altijd 
een band. Het eerste lied was ‘Wij bijeen’, 
waarmee de toon van nostalgie al werd 
gezet. Pater Paul Clement was gevraagd om 
een woordje te komen doen.Hij is nog steeds 
erg actief en was helaas verhinderd. 



  

 
Het vertoonde interview was een mooi 
alternatief. 
 
Hij gaf hierin aan waarom hij priester 
geworden is en gekozen heeft om 
parochiewerk te gaan doen. ‘Het is 
langzaam gegroeid’, zei hij. Zijn vader en 
moeder hebben hem aan het denken gezet. 
Hij wilde graag tussen de mensen zijn en 
daar iets voor kunnen betekenen in het 
besef dat je alleen niets bent en kunt, maar 
altijd onderdeel bent van iedereen om je 
heen. Om daar invulling aan geven vanuit de 
gedachte van Augustinus heeft uiteindelijk 
deze keuze gemaakt.  
Hij draagt Oase een warm hart toe en was 
aangenaam verrast toen hij gevraagd werd 
om bij deze gelegenheid een woordje te 
doen. Hij wilde graag aangeven dat wij als 
Oase een plaats verdienen, omdat wij als 
geloofsgemeenschap de ruimte bieden om 

 

 
De foyer begint zich te vullen, koffie en thee en 
vlaai staan klaar… 

 
met elkaar voeding te halen en te bieden 
aan een betere wereld. 
 
Immanuel-connectie 
De samenwerking met de Immanuel-
gemeente en de ruimte die Oase heeft om 
haar activiteiten te houden in die prachtig 
verbouwde kerk, mag blijken uit enthousiaste 
contacten.Dominee Wim Dekker was 
uitgenodigd om een woordje te houden over 
deze ontwikkelingen. Hij is sinds 2012 actief 
in Veldhoven en is grote voorstander van 
oecumene. Hij had heel goede contacten 
met pastor Wim Jenniskens en haalde een 
aantal citaten aan uit het boekje 
‘Vingerafdrukken’ dat is samengesteld uit 



  
aantekeningen en brieven van Wim 
Jenniskens.  

 
Frank spreekt alle aanwezigen toe. Paul 
Hafkemeijer, die de techniek ‘doet’, zorgt dat 
beeld en geluid ook in de foyer te volgen zijn. 

 
In een moment van herdenking van 
overledenen sprak Jeanneke een gedicht 
van Marinus van den Berg uit, waarbij een 
aantal kaarsjes werd aangestoken. 
 
Tussen de sprekers door werden de liederen 
gezongen van de voormalige parochies. 
Prachtige liederen die veel emotie los 
maakte en nu gelukkig nog een keer 
gezongen konden worden. Het Jozeflied, 
waarvan de tekst geschreven is door Kees 
de Bekker. Hij was er wel, maar jammer 
genoeg alweer weg toen het lied gezongen 

werd. Het Willibrordlied werd op de melodie 
‘uit vuur en ijzer’ uit volle borst  

 
meegezongen. Ook het St.-Maartenlied, 
waarvan de tekst door Huub Oosterhuis is 
geschreven bij het jubileum van de parochie, 
kreeg weer volle aandacht. 
 
Na een kort woordje over de organisatie en 
activiteiten van Oase werden de hapjes en 
drankjes gretig aangenomen. Iedereen was 
verrast over de kwaliteit en de creativiteit van 
de zelfgemaakte hapjes. De dames 
verdienen alle dank. 
De reacties in het gastenboek en de 
hartelijke afscheidsgroeten gaven een 
geluksgevoel van een zeer geslaagde 
ontmoetingsmiddag met de vraag naar meer. 
Hartverwarmend 
 
Frank Bockholts 



  
 

 
 
Met enthousiasme worden de hapjes voorbereid 
voor de Ontmoetingsdag.  
 

Vrienden van Oase: 
op maandag 20 juni 
 
Het is al weer veel te lang geleden dat we 
met elkaar gepraat hebben over wat we zoal 
doen en hoe onze toekomst er uit ziet. 
Vandaar dat we op maandag 20 juni om 
20.00 uur een Vrienden van Oase avond 
hebben in ’t Kapelleke in de Immanuelkerk.  
 
Onder het genot van een hapje en drankje 
blikken we terug de afgelopen jaren en 
kijken vooruit. Met name voor die vooruitblik 
hebben we jullie hulp nodig, dus worden 
jullie van harte uitgenodigd om mee te 
praten. 
 
 

 
BeBeBe stopt ermee 
 
De werkgroep Bezinning Bezieling 
Beweging heeft besloten een punt te zetten 
achter haar activiteiten. Het was geen 
makkelijk besluit voor Marijke en Joep, 
Mieke,  Jet en Jeanneke, die samen de 
werkgroep vormen. Aanvankelijk maakten 
ook Huub en Jeroen hier deel van uit. 
 
Een aantal jaren zijn er gespreksavonden 
georganiseerd rond een thema waarin met 
recht bezinning en bezieling centraal 
stonden. Dan ging het bijvoorbeeld over het 
bespreekbaar maken van eenzaam-heid, 
nadenken over het eigen levens-einde, de 
werken van barmhartigheid, de vreemde 
ander en ‘hoop en wanhoop’. Daarnaast 
waren er van tijd tot tijd avonden rond 
verstillende dans en stiltemomenten. 
 
Zeker in het begin werden deze avonden in 
de kleine zaal van de Immanuelkerk goed 
bezocht en ontstonden er mooie 
gesprekken, waarin de deelnemers werden 
uitgenodigd om wat dieper in de eigen ziel te 
kijken dan ze gewend waren. Later liep de 
belangstelling wat terug en werd de kring 
niet ruimer. Corona haalde het laatste ‘vuur’ 
uit de groep, in 2020 en ’21 liepen pogingen 
stuk op de lockdowns in najaar en winter. 
 
Ook is het laatste jaar een verschuiving 
zichtbaar geworden naar speciale Oase-
vieringen in de kerkzaal rond een specifiek 
thema. Zo was er een samenzijn rondom 
“corona ook een lichtkrans” en een 
samenzijn rond vluchtelingen. 
 
Vanuit het bestuur zijn wij de werkgroep-
leden van BeBeBe erkentelijk voor de vele 
mooie avonden die sinds 2016 zijn 
georganiseerd. Het was mooi dat er naast de 



  
vieringen een ander aanbod met een zinnige 
inhoud was. De bezielingsavonden zijn in 
goede aarde gevallen en hebben bij 
menigeen vast vrucht gedragen!  
Dank daarvoor. 
 
Bestuur Oase 
 
 

Pinksterkamp: wie doet er  
vanuit Oase mee? 
 
Op di 10 mei 2022 schreef Hetty Van den 
Hurk:“Wat is er een mooie samenwerking 
tussen "ons" Oase en de mensen van de 
Immanuelkerk! We delen de ruimte, elkaars 
kennis, lenen elkaars muzikanten en technici 
uit, delen een koster, werken samen met 
Kliederkerk-filmpjes voor kerst en Pasen. Er 
wordt samen gekookt, koffie gedronken en 
gevierd.” 
 
Maar weet je wat er nog meer kan? 
Met Pinksteren gaan er verschillende 
gezinnen én ouderen en fanatieke 
kampeerders al jarenlang op Pinksterkamp 
in Wintelre.  Deelname aan activiteiten is er 
niet verplicht, gewoon er bij zijn mag ook. 
Nu weet ik dat er onder Oase gangers ook 
veel kampeerder zijn. Ook jullie zijn welkom 
om eens te kunnen proeven van dit gezellige 
en ongedwongen samenzijn. 
We eten samen frietjes aan de kar, er is een 
gezamenlijke BBQ en op zondag is er een 
buitenlucht kerkdienst. (Die kun je overigens 
ook bezoeken zonder te komen kamperen.) 
Heb je interesse in een bezoek aan het 
Pinksterkamp dan kun je je opgeven met 
onderstaande link. 
https://ap.lc/Czj5L 
 
Bij vragen mag je ook contact opnemen met 
Hetty, want ik ben dit jaar ook weer van de 
partij! Zie ik dit jaar wat meer Oase 

bezoekers? De kerkdienst op 
Pinkstermorgen in de open lucht  wordt in 
het bijzonder aanbevolen! 
 
Vrijdag 3 juni t/m maandag 6 juni. 
Op de Kreiel in Wintelre. 
<hettyvandenhurk@gmail.com> 
 
 

Fietsen langs Mariakapellen: 
kan nog op Hemelvaartsdag 
 
Oase heeft ook dit jaar enkele fietstochten 
uitgezet langs Mariakapellen in de Kempen. 
Nog één is er te gaan waarvoor je nog kunt 
inschrijven. Op 26 mei (Hemelvaartsdag) 
organiseert Paul Hafkemeijer een fietstocht 
van zo’n 40 km.. 
 
Aanmelden kan op zijn e-mailadres: 
oasefietstocht@gmail.com, of telefonisch 
253 8621. Net als vorig jaar is de start om 10 
uur ’s morgens bij de ronde toren van de 
Jozefkerk, die zich langzamerhand van zijn 
steigerjas ontdoet. Lunch en drinken zelf 
meenemen! 
 


