Bronwater
Zomers nummer
Een beetje late uitgave van ons juninummer
van Oase, maar we wilden graag een
terugblik op de Vrienden van Oase
Oase-avond
meenemen. Die kon weer voor het eerst
sinds drie jaar plaatsvinden.. Hieronder lees
je het verslag.
Intussen staat de zomer voor de deur, of
liever gezegd: die is al een paar keer met
mooie temperaturen binnengekomen. Geniet
ervan, blijf uit de zon als die te heet is en
drink voldoende!
Oase wenst
st jullie allen een goede
zomerperiode, waarin de accu weer kan
worden opgeladen.

Met Oase op weg
naar de toekomst
Een warm gevoel van gemeenschap gaf
het, om na twee coronajaren eindelijk
weer bij elkaar te kunnen komen! Met
twintig trouwe Oaseleden wa
waren we
bijeen voor een Vrienden van Oase
Oaseavond, op maandag 20 juni in het
Kapelleke van de Immanuelkerk. De
laatste keer was voorjaar 2019..
Een belangrijke avond ook, die behalve voor
een terugblik ook bedoeld was om te kijken
hoe we er nu voor staan en wat de toekomst
gaat brengen. In financieel opzicht zit dat in
elk geval goed, zoals penningmeester
Armand Klaassen liet zien. Er is, mede
omdat we in die twee coronajaren weinig
activiteiten hebben kunnen ontplooien, een
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flinke spaarpot ontstaan van zo’n 20.000
euro. Elk jaar komt er meer geld binnen dan
eruit gaat. Van de jaarlijkse uitgaven van
4000 euro gaat nu 62% op aan huur van de
kerkruimte en andere faciliteiten van
Immanuel.
“Die reserve mogen we op een goede
manier aanwenden voor nieuwe activiteiten,
activite
waarbij geld voor bijvoorbeeld vervoer of een
busreis geen probleem hoeft te zijn”, hield
voorzitter Jeroen Kok ons voor.
Het vierkoppige bestuur van nu gaat nog
even door, maar Armand heeft wel
aangegeven om op termijn – op z’n laatst
over twee jaar – te willen stoppen. Nieuwe
kandidaten zijn welkom! Ook de drie leden
van de Raad van Toezicht gaan door.
Wat wél stopt is de werkgroep Bezinning,
Bezieling en Beweging (BeBeBe). In de
eerste jaren vanaf 2016 werden de
activiteiten nog goed bezocht, er waren
w
veel
mooie, inspirerende momenten en een
divers aanbod, zo vertelde Jeanneke.
Gaandeweg werd dat minder. Corona heeft
hier letterlijk de deur dicht gedaan en de
organiserende groep Marijke, Joep, Jet,
Mieke en Jeanneke zet er nu een punt
achter. Zo ontstaat
tstaat ook ruimte voor iets
nieuws…
Nieuwe handjes welkom
Feit is dat bij Oase een groot aantal taken nu
worden ingevuld door een vrij klein aantal
mensen, vooral uit bestuur en
vieringengroep. Meer ‘handjes’ zijn dus
uitermate welkom. Zeker bij eventuele
nieuwe activiteiten. En er zijn nogal wat
suggesties binnengekomen na de oproep
van Frank Bockholts. Op groot scherm
geprojecteerd gaf Frank er zelf uitleg bij.

bekendheid aan te geven, met
rondzendmails en publiciteit in Bronwater,
Immanuelblad Samen en het Veldhovens
Weekblad!
Laten we samen Oase levend houden. Zoals
dat ook na afloop van deze geslaagde avond
gebeurde, toen er nog een dik uur gezellig
werd nagepraat met een drankje en hapje.
Harry

Viering 11 juni
De heilige Drie-eenheid
De viering van 11 juni bevatte een aantal
dingen die ik kenmerkend vind voor Oase.

Armand legt uit hoe we er financieel voor staan.

Hij benadrukt hoe belangrijk het is om naast
de maandelijkse vieringen elkaar ook
anderszins te ontmoeten: met bezoeken aan
musea of religieus interessante plaatsen,
muziek luisteren, een kloosterweekend of
thema-bijeenkomsten rond een boek, film of
lezing. Maar ook sportief, op de fiets of met
de wandelschoenen aan! En vergeet de
Kliederkerkactiviteiten niet, waar zowel
Immanuel- -als Oaseleden bij welkom zijn.
Hetty van de Hurk verwees naar het laatste,
succesvolle Pinksterkamp en wees erop dat
de activiteiten voor volwassenen even leuk
en toegankelijk zijn als voor kinderen.
In de bijlage van deze mail vind je een
overzicht van alle suggesties voor
activiteiten die voorbij zijn gekomen. Laat
weten wat jou aanspreekt, of je er wel of niet
voortrekker van wil zijn, meld het aan het
bestuur en je krijgt alle faciliteiten om er

Allereerst de inhoudelijk weer sterke viering,
met mooie teksten en liederen rondom
Vader, Zoon en Heilige Geest. In zijn levend
woord had Frank het over de Vader die alles
aanbiedt om volwaardig mens te zijn, Jezus
de vertegenwoordiger hiervan op aarde die
ons leert hoe we samen kunnen leven en de
Heilige Geest als verbinding tussen het
aardse en het hemelse. En hoe woorden
tekort schieten om te beschrijven hoe we dat
ervaren.
Daarnaast is er de grote hoeveelheid werk
die er verzet wordt. In het bedenken van de
viering: welke teksten, welke liederen, wat is
het thema van het levend woord? Twee
nieuwe liederen waarvan Jeroen plaatjes
voor de powerpoint gemaakt heeft, een
powerpoint met mooie afbeeldingen van de
drie-eenheid door Paul Hafkemeijer
gemaakt. Huub die gestudeerd heeft op de
liederen. De uitvoerders op tijd aanwezig om
de puntjes op de i te zetten en alles klaar te
zetten. Hetty die koffie zet.
Wat ook kenmerkend begint te worden is het
steeds kleinere aantal bezoekers. Er waren
19 mensen in de kerk, waarvan vijf in functie.
Gelukkig kijken er ook nog wat mensen via
KerkTV mee, en zijn bezoek- en kijk-cijfers
niet zaligmakend, maar het is wel de vraag

of met dezelfde inzet ook meer mensen
bereikt kunnen worden.
Ook valt ons improvisatie-vermogen op. Paul
van der Steen zou piano spelen, maar kon
op het laatste moment niet komen. Frank
pakte de dubbelrol van voorganger en
pianist. Met wat extra handjes bij collecte en
voorbeden kon de viering zo toch doorgaan.
Een laatste mooi kenmerk van deze viering
vond ik de rol van Piet. Piet begint vergeetachtig te worden. Maar de vieringengroep
lost dat zo op dat Piet toch mee voor kan
gaan. Corrie neemt als lector ook wat andere
voorgangerstaken (klankschaal, kaarsen,
etc.) mee, Frank zorgt dat de teksten voor
Piet klaar liggen op de lezenaar. En dan
kunnen wij de Geest aan het werk zien in de
manier waarop Piet de slotgedachte
uitspreekt: “Heilige Geest is openstaan voor
een kracht die je boven jezelf uit tilt.”
Jeroen

Even stoppen bij een kapel… en goedgemutst
weer verder!

Viering 9 juli
De volgende reguliere Oaseviering is op
zaterdagavond 9 juli. Hans is hierin
voorganger. Meer informatie volgt later in
een aparte mail.

Ook dit jaar op de fiets
langs Mariakapellen
De Oase fietstochten zijn altijd gezellig en in
de meimaand is de extra aandacht voor
Mariakapellen natuurlijk op zijn plaats. Het
verbaast de deelnemers steeds weer dat er
zoveel Mariakapelletjeszijn gebouwd,vaak uit
dankbaarheid.Velen ontsteken een kaarsje
als erkenning,alsdank of voor steun. Maria
moet een bijzondere moeder zijn geweest!
Tijdens de rit op Hemelvaartdag, 26 mei,
was het ondanks wat wind het prima
fietsweer. Met zestien fietsers vertrokken we
om 10 uur vanaf de H. Jozef kerktoren aan

de Burg. Van Hoofflaan. Eerst in westelijke
richting, want tegenwind kunnen we beter
aan het begin van de tocht hebben. De route
liep overZandoerle, Wintelre, Vessem,
Hoogeloon, Duizel, Eersel, Walik, Riethoven
en tenslotte via Heers weer naar Veldhoven.
Onderweg deden we tien kapelletjes aan en
van elke kapel kregen we veel meer te
weten dankzij de beschrijving en de persoonlijke herinneringen van deelnemers.Het
vergroot de waardering als je meer weet
over de geschiedenis van zo’n gebouwtje.

Naast leerzaam was het vooral gezellig. Je
had de tijd om eens nader kennis met elkaar
te maken en van de natuur te genieten.

Zoals informatie over de bouwperiode, de
bouwreden, de (wisseling van)
eigenaarschap en natuurlijk het beeld(je)
zelf.

Sportieve groet,

Twee weken eerder, op vrijdag 13 mei, was
de eerste meifietstocht van Oase langs
Brabantse Mariakapellen. Hierin had Harry
de Bot het voortouw. De belangstelling
hiervoor was, mede door het twijfelachtige
weer, met 6 personen een stuk kleiner, maar
niet minder gezellig.

Verste punt was Lage Mierde, waar we met
koffie en gebak weer op krachten konden
komen. Het bleef gelukkig droog en de
mooie rit werd rond 5 uur bij de Mariakapel
van Zandoerle uit 1817 afgesloten

Deze tocht voerde over 48 kilometer langs
een negental kapellen.

De versnapering van Oase namen we op
een van de rustpunten bij De Sleutel in
Riethoven, zodat we voldoende energie
hadden om samen weer veilig thuis te
komen.
We kijken uit naar een volgende fietstocht
met oog voor elkaar en de prachtig
Brabantse fietsroutes.

Paul Hafkemeijer

Camino in de Kempen

Wandelen op de feestdag van
Jacobus
De organisatie van de dertiende editie van
de Camino in de Kempen staat in de
startblokken. Nadat de wandeltocht drie jaar
op rij geen doorgang heeft kunnen vinden
heeft de werkgroep dit jaar het draaiboek
onder het stof vandaan gehaald en zijn de
voorbereidingen opgestart.Er wordt
gewandeld op maandag 25 juli, de feestdag
van Jacobus. Deelname staat vrij voor
eenieder. Onderweg is er volop
pelgrimspraat!
We merken dat deze wandeltocht door de
Brabantse Kempen in een behoefte voorziet
en dat deelnemers van afgelopen
editiereikhalzend naar uitkijken om weer
eens af te kunnen reizen naar Vessem. En
ook voor ons is het uiteraard plezierig om
vele wandelaars te mogen begroeten en bij
te praten met oude bekenden en
ondertussen te wandelen in de omgeving.

Het is een wandeltocht van 8 of 16 kilometer
door de mooie natuur van Vessem, Wintelre
en Hoogeloon en is een initiatief van het
Nederlands Genootschap van Sint Jacob
(Regio Zuidoost-Brabant) en de
Pelgrimsherberg Kafarnaüm en de
Jacobushoeve in Vessem.
Inschrijven voor deze wandeltocht kan vanaf
15 juni via
https://www.jacobushoeve.nl/camino-in-dekempen-2/
De aanmelding dient uiterlijk 18 juli binnen te
zijn; je krijgt hiervan een bevestiging. De
kosten voor deelname zijn € 5,00 per
persoon, contant te voldoen ter plaatse voor
vertrek van de wandeling.
Loop je mee, meld je daar dan zelf aan en
stuur ook een berichtje naar Frank Bockholts
voor een overzicht van de deelnemers. Dan
kunnen we samen naar Vessem, eventueel
op de fiets.

‘Van God los’. Religie in de jaren zestig

Wie gaat er mee
naar Utrecht?
In het Utrechtse museum Catharijneconvent
loopt een expositie getiteld ‘Van God los’
over de grote veranderingen in het religieuze
leven in de jaren zestig. De meesten van ons
hebben dat tijdperk nog bewust
meegemaakt. Dat maakt een bezoek aan dit
museum, dat vaker tentoonstellingen over
thema’s rond religie en spiritualiteit heeft,
interessant voor Oase!
Het voorstel om hier in groepsverband heen
te gaan, werd geopperd op de Vrienden van
Oase-avond, als een eerste reactie op de
oproep vanuit bestuur en vieringengroep om
samen nieuwe activiteiten te gaan
organiseren, zodat we elkaar ook op een
andere manier ontmoeten.
De tentoonstelling loopt tot eind augustus.
Het voorstel is om op dinsdag 19 juli samen
naar Utrecht te reizen, en wel per trein.
Degenen die liever met eigen vervoer gaan,
zijn uiteraard ook welkom. We reizen in de
ochtend, en spreken ergens in Utrecht af op
een terras voor een kop koffie. Oase
sponsort met een bijdrage van 10 euro in de
kosten van reis en museumbezoek.
Daarna bezoeken we het Catharijneconvent,
dat op circa 10 minuten lopen van het station
ligt.
Nadere informatie volgt tzt als de
aanmeldingen binnen zijn.
Aanmelden kan tot 11 juli bij Harry de Bot,
e-mail hadebot@planet.nl of telefonisch:
06 5326 1270. Dan is er nog ruimte om een
tijdslot in het museum te reserveren.

Roerige periode
Hieronder een aankondiging van de
tentoonstelling ‘Van God los’, overgenomen
van de website van het Catharijneconvent.
Welkom in de onstuimige jaren zestig. Een van
de meest revolutionaire én religieuze periodes uit
de Nederlandse geschiedenis. Aan het begin van
deze periode was de invloed van de kerk op het
dagelijks leven nog allesoverheersend. Grote
gezinnen waren normaal, gemengd trouwen was
taboe en boodschappen deed men bij winkeliers
van de eigen zuil.
Toch ontstonden er barsten. Vrouwen gingen
massaal aan de pil, heiligen werden overboord
gegooid en homoseksualiteit werd voorzichtig
bespreekbaar. Dompel je onder in een roerig
tijdperk dat misschien ver weg lijkt, maar
doorwerkt tot op de dag van vandaag. Raakte
Nederland van God los? Bezoek de eerste
tentoonstelling ooit over de grote religieuze
veranderingen van de jaren zestig.

