Bronwater

Nummer 72
Juli 2022

Nieuwe activiteiten na de zomer!
Een dunner zomernummer dan je misschien gewend bent
bent.. Er ontbreekt een verslag van het
bezoek van een negental Oaseleden aan het Catharijnevonvent in Utrecht, omdat het
daarvoor op dinsdag 19 juli helaas te warm voor was. Graadje of 38 is wat teveel van het
goede. Maar wellicht gaat dit nog door in de laatste weken van augustus.
Er zijn nog meer activiteiten die we samen willen organiseren. In deze Bronwater lees je
welke dat zijn.. Daarmee stomen we – na de zomerpauze – lekker door!
De opmaak van deze Bronwater oogt wat ongewoon. We experimenteren met een opmaak
op 1 kolom in plaats
ats van 2. Kijken of het bevalt…
Tenslotte jullie aandacht voorr de andere bijlage bij deze Bronwater,, waarin alle sheets staan
die op de Vrienden van Oase--avond
avond op 20 juni zijn getoond. Handig ook voor de mensen die
daar niet bij waren: je vindt er onder andere het financiële overzicht, de taken van bestuur en
vieringengroep en – vooral – op het einde alle suggesties die jullie zelf hebben gedaan voor
een nieuwe activiteit.
Wie weet wil één van jullie er de tanden inzetten en meewerken aan een concrete actie! We
wachten in vertrouwen af en gaan intussen al met diverse zaken aan de slag.
Fijne zomer!
Bestuur Oase
Harry

Bezoek natuurbegraafplaats
Schoorsveld in Heeze
Tijdens de avond Vrienden van Oase zijn veel ideeën geopperd om als geloofsgemeenschap
samen te komen en activiteiten te ondernemen. Het bezoek aan het Catharijneconvent is
daar het eerste van, al is dat dan even uitgesteld. We gaan door met fietstochten e
en
bezoeken van interessante plekken in de buurt.

Bij de fietsers van vorige tochten is Anny Jenniskens wel bekend. Zij heeft aangeboden om
een bezoek aan begraafplaats Schoorsveld bij Heeze te organiseren, waarover zij uitgebreid
zal vertellen. De planning is om daar woensdag 7 september een bezoek te brengen. Voor
de liefhebbers gaan we op de fiets, maar per auto kan natuurlijk ook. Voor aanmelden,
ontmoetingsplaatsen en vertrektijd komt nog meer informatie. Wel vast de datum in de
agenda zetten!
Frank

Lichtje van de maand
Iedere maand besteden we tijdens de viering aandacht aan iemand die wel steun kan
gebruiken in de vorm van een bloemetje met aan kaars die tijdens de voorbede wordt
aangestoken. Met dit symbool willen we de verbondenheid uitstralen van de aanwezigen met
degene waarvoor het lichtje is bedoeld. Hierbij is weer de vraag aan eenieder om door te
geven als je denkt dat iemand wel voor het lichtje in aanmerking komt.

Een lichtje voor wie het kan gebruiken…

Samen met Mary heeft Nellie lang voor het lichtje gezorgd. Nu heeft ze aangegeven dat ze
het graag wil overdragen aan iemand anders. Wie heeft zin om af toe zo’n belangrijk
symbool van Oasevieringen te maken?
Weet je iemand voor het lichtje? Laat het weten aan Frank, 06-40394625.Wil je zelf creatief
meedoen, geef dat dan ook door aan Frank. Hij kan dat in het rooster opnemen.
Frank

De Hooge Berkt: stiltewandeling
Gemeenschap De Hooge Berkt in Bergeijk heeft elk jaar een mooi programma, met
activiteiten waarvan wij denken dat ze de moeite waard zijn voor mensen van Oase.
Zo organiseren zij maandelijks op de derde zaterdag van de maand een stiltewandeling van
één uur. Van tevoren lezen we met elkaar een tekst, en met die woorden in jezelf mag je een
uurtje in stilte wandelen. Daarna is er bij een kop koffie ruimte om nog wat na te praten.
Wij willen als Oase graag meedoen met de laatste zomerwandeling; die is op
zaterdagmiddag 17 september van 1 tot 3 uur. Schrijf het vast in je agenda!

Aanmelden kan bij Jeanneke: jeannekedebot@planet.nl. Op het vervoer naar Bergeijk (met
fiets of auto) komen we in de volgende nieuwsbrief terug.
Er zijn nog meer activiteiten die mogelijk de moeite waard zijn. Daarover de volgende keer
meer. Kijk zelf maar eens op hun website: www.hoogeberkt.nl.

Terrein van gemeenschap De Hooge Berkt

Hoe blijf je geloven in de toekomst?
Van crisis naar crisis. De kranten staan er vol van en overal dreig je in het eerste beste
praatje al te mopperen over wat er allemaal mis is. De overheid, de oorlog, de agressie en
het geweld. Hoe houd je stand en waar haal je positiviteit vandaan. Hoe blijft je geloof
overeind en zak je niet weg in moedeloosheid?
Graag willen we daar over praten en elkaar moed inspreken, onder leiding van een
motiverende gastspreker. Dat gaan we voorbereiden.
Jeanneke en Frank

Viering 9 juli: zorg voor elkaar!
Soms is de organisatie van de viering net een schuifpuzzeltje, zeker als corona een gat
maakt in de geplande bezetting. En zo stond bij deze viering Jeroen ineens als cantor en zat
Harry achter de techniek.
Zoals al in de vrienden van Oase-avond aangegeven is het een kleine groep mensen die
veel taken uitvoeren, maar dat geeft dus ook de mogelijkheid om samen iets op te vangen!
Opvallend in de organisatie was verder dat Hannie, de vrouw van Hans, bijdroeg als
misdienaar en lector. Zichtbaar en hoorbaar dat ze dit vaker gedaan heeft, en fijn dat ze haar
vaardigheden ook bij ons wil inzetten.

De viering draaide om de lezing van de Barmhartige Samaritaan. Hans en Piet verbonden dit
verhaal met de vele mensen die het gevoel hebben niet mee te tellen. Dat onze zorg voor
elkaar niet alleen bedoeld is voor de eigen kring, maar ook gericht op deze mensen.
Jeroen

Geen losse euro’s meer mee
In de laatste viering heb je het vast al gemerkt: er staat geen mandje meer om een euro in
te deponeren voor de koffie. Het Oasebestuur vindt dat niet meer nodig en ‘doneert’ nu bij
elke Oaseviering een bedrag van 20 euro voor de koffie en thee aan de Immanuelkerk.

