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Weer aan de slag! 
 

De zomer was lang, en vaak best warm. Ik 

kan me goed voorstellen dat menigeen het 

helemaal niet erg vindt dat de temperatuur 

nu een stapje terug heeft gedaan. De 

nachten en ochtenden zijn weer koeler, en 

als vanzelf worden we weer actiever. 

 

Dat geldt ook voor onze 

geloofsgemeenschap. De eerste 

bestuursvergadering is weer achter de rug, 

we staan in de startblokken voor de 

vieringen en overige activiteiten in de rest 

van dit kalenderjaar. Laten we hopen op een 

najaar en winter zonder coronaverstoringen! 

Twee jaar corona hebben gezorgd voor een 

aanpassing in enkele van onze rituelen. 

Frank legt uit hoe we hier na de zomer mee 

om willen gaan. 

 

Lees deze nieuwe Bronwater aandachtig 

door, want er komen op korte termijn al 

vieringen en interessante activiteiten aan 

waar iedereen aan deel kan nemen. Veel 

leesplezier! 

 

Bestuur Oase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 september volgende 

Oaseviering 
 

Jeanneke de Bot en Els Bazelmans laten in 

deze viering zien dat parabels van “toen”  

ons tot op de dag van vandaag nog veel 

laten zien, waar we het nodige aan kunnen 

hebben. Zeker als het leven anders loopt 

dan verwacht. 

 

De parabel van de verloren zoon laat ons 

zien, dat je altijd bij God (weer) thuis mag 

komen; iedereen, los van welke stappen je 

ook gezet hebt in je leven. Ieder mensenkind 

is voor God meer dan de moeite waard. 

Ook de parabel van de herder, die op zoek 

gaat naar dat “ene” schaap; geen enkel 

schaap van de kudde kan/mag gemist 

worden. 

 

Beide parabels mogen we als een 

“geschenk” gaan uitpakken. 

 

Jeanneke 

.



  

Delen van brood voor onderweg 
 

Brood breken en delen is een van de 

belangrijkste momenten die ons verbindt met 

het gebed en de handeling die Jezus ons 

heeft voorgedaan, met de vraag om dat 

eeuwig te blijven doen om hem te gedenken. 

 

In de Oasevieringen hebben wij dit ritueel 

vorm gegeven door echt met elkaar het 

brood voor onderweg te delen. We doen dat 

door het mandje met brood aan onze naaste 

te geven en verwachten daarbij van haar of 

hem een stukje brood te krijgen. Je staat zelf 

dus even met lege handen. Dat is een deel 

van het ritueel. 

In coronatijd hebben we dit allemaal moeten 

loslaten en zelfs een tijd helemaal niets 

kunnen delen. Corona waart nog steeds 

rond en menigeen heeft zelf corona gehad of 

wel in de directe omgeving meegemaakt. 

Het is duidelijk dat we nog steeds voorzichtig 

moeten zijn en begrijpen ook dat een aantal 

mensen moeite heeft met handen schudden 

en dingen aanraken waar ook anderen met 

hun handen hebben aangezeten. Dat is ook 

bij onze kerkgangers zo.  

De discussie over de manier van brood 

delen in onze vieringen gaan we niet uit de 

weg. Desondanks willen het ritueel niet 

loslaten en bijvoorbeeld overgaan tot de 

manier zoals er communie wordt uitgereikt. 

Dan gaat een belangrijk element verloren.  

 

Degene die zich daar toch niet prettig bij 

voelt, vragen we om een keuze te maken 

door zelf een stukje brood uit het mandje te 

nemen, of het over te slaan. De keuze is aan 

jezelf. 

 

Samen het Onze Vader bidden 
 

Het verhaal van hierboven over brood delen 

is eigenlijk hetzelfde als het samen bidden 

van het Onze Vader. Lang geleden was het 

gebruik dat we elkaar bij de hand namen om 

gezamenlijk het Onze Vader te bidden. Ogen 

dicht als we het ‘gewone’ Onze vader bidden 

en voelen wat dat betekent. Ook hier was 

corona de grote verzieker van dit mooie 

moment. 

 

In de komende viering van 10 september 

gaan we kijken of we op deze wijze dat 

mooie gebruik weer kunnen oppakken. 

 

Vieringengroep 
 

In onze vieringen willen we niet blijven 

hangen in vaste patronen en graag 

vernieuwend bezig zijn. Daarmee bedoelen 

we de inhoud van de vieringen, maar ook 

manier van voorgangers en de anderen die 

een taak hebben bij de uitvoering. Dan valt 

te denken aan voorgangers van buiten, maar 

zeker ook aan lectoren en anderen die de 

viering mee vorm geven.  

Dinsdagmiddag 6 september gaat de groep 

weer eens met elkaar in gesprek hoe we de 

komende tijd gaan invullen. 

 

Frank 

 

 



  

Viering 13 augustus:  

Vuur en Verdeeldheid 
 

De lezingen van 13 augustus waren pittig: de 

eerste lezing ging over Jeremia, die het 

moreel van de troepen ondermijnde door te 

zeggen dat ze zich over moesten geven, en 

daarna de lezing van Lucas over Jezus die 

zegt dat hij niet gekomen is om vrede te 

brengen, maar om verdeeldheid te zaaien.  

Maar Huub had er een mooi levend woord 

bij, waarin hij uitlegde dat de boodschap van 

God niet perse aangenaam is, en dat het om 

engagement vraagt. En dat je daarbij soms 

tegenover anderen komt te staan, met name 

de machthebbers, maar ook mensen in 

eigen kring. Dat we elkaar daarbij scherp 

mogen houden, maar niet hoeven te (ver-

)oordelen. Huub eindigde met de wijsheid 

van de Benedictijnen, dat wij levenslang 

beginners zijn, die elke dag opnieuw het 

vuur in onszelf mogen ontdekken, met kleine 

stapjes en aan de hand van anderen. 

 

Paul had bij de lezing van Jeremia een 

passend lied over hem gevonden van de in 

protestantse kringen geliefde Hanna Lam. 

Na een korte oefening vooraf, hebben we 

dat in beurtzang gezongen. Een ander mooi 

muzikaal moment was het Agnus Dei van 

Mozart dat Jeroen met begeleiding van Paul 

ten gehore bracht. 

Uiteraard ook dank aan alle anderen die aan 

deze viering meegedaan hebben, in 

voorbereiding en/of uitvoering. Het blijft mooi 

dat we dit met elkaar kunnen doen. 

 

Jeroen 

 

 

Overlijden Herman Buurman 
 

Op 24 augustus 2020 kreeg Herman een 

zwaar herseninfarct terwijl hij thuis aan tafel 

zat. Hij is daar slecht uitgekomen. Hij is twee 

jaar lang in Merefelt verzorgd. Therapie 

mocht niet baten. Halfzijdig verlamd en 

nauwelijks kunnen praten was het een zware 

periode van hem en voor Anne.  

 

Zaterdagmorgen 20 augustus is Herman 

overleden in het bijzijn van Anne. Hij is rustig 

ingeslapen. Als voormalig koster van de St.-

Maartenkerk was het duidelijk dat hij een 

kerkelijke uitvaart wilde. Vrijdag 26 augustus 

is de uitvaartdienst gehouden in de 

Immanuelkerk. Voorganger was diaken 

Johan Wolbrink, een kennis van de familie 

van Anne. Johan had hem ook de laatste 

sacramenten toegediend.  

 

Herman ligt begraven op de Hooge Boght. 

Veel bewondering voor Anne die goed kon 

aangeven hoe alles geregeld werd. We 

wensen haar veel sterkte. 

 

Frank 

 

Kliederkerk 9 oktober: Aan Tafel 
 

 
Ook de eerste Kliederkerk na de vakantie 

staat in het teken van het jaarthema 

''Aan Tafel'. We gaan wandelen met de 

Emmaüsgangers en ontdekken wie zij 

ontmoeten aan tafel! 

 

Jullie zijn allemaal uitgenodigd om mee te 

doen. 

 

Hetty 



  

Bezoek aan Natuurbegraafplaats 

Schoorsveld 
 

Begraven worden in de natuur komt meer en 

meer in de belangstelling. 

Natuurbegraafplaats Schoorsveld in Heeze, 

vlakbij het crematorium, is er daar een van. 

Het is voor steeds meer mensen een 

welkom alternatief voor traditioneel begraven 

of gecremeerd te worden met alle variaties 

die er tegenwoordig zijn. Verbonden voelen 

en blijven met de natuur is daarbij een 

belangrijk element. 

 

Dit bezoek is één van de activiteiten die we 

als Oase willen verzorgen, om naast de 

vieringen elkaar te ontmoeten bij locaties en 

gelegenheden die min of meer aansluiten bij 

onze interesse. 

Anny Jenniskens, bij een aantal al bekend 

van de fietstochten langs kapellen, heeft 

aangeboden om een bezoek aan 

Schoorsveld te organiseren. Ze had met 

haar man de Dwaaltuin in Zandoerle, een 

prachtige locatie om te wandelen. Die is nu 

gesloten sinds haar man is overleden. Hij is 

op Schoorsveld begraven. 

We worden daar in Heeze op 

woensdagmorgen 14 september 

ontvangen met koffie en thee en krijgen 

uitleg over wat natuurbegraven inhoudt en 

betekent. 

 

Voor de echte sportieveling gaan we bij goed 

weer op de fiets. Voor alle andere 

belangstellenden gaan we met de auto. We 

worden om 11.00 uur bij Schoorsveld 

verwacht. Aanmelden is belangrijk om alles 

goed te laten verlopen. Voor degene die 

geen eigen vervoer heeft, kunnen we een 

plekje in de auto regelen. Via de aanmelding 

krijgt ieder verdere informatie over de 

fietstocht en de route, ook als je met de auto 

gaat. De fietstocht is in totaal 60 km met een 

aantal stops onderweg. 

 

Aanmelden, ook voor de auto, op 

oasefietstocht@gmail.com 

 

Frank 

 

Stiltewandeling bij de Hooge 

Berkt 
 

Zaterdagmiddag 17 september biedt 

gemeenschap de Hooge Berkt in Bergeijk de 

mogelijkheid om deel te nemen aan een 

stiltewandeling van één uur, ter plekke. 

Van tevoren wordt een inspirerende tekst 

aangeboden en met die woorden in jezelf ga 

je dan een uur in stilte de natuur in. Daarna 

kan er nog wat worden nagepraat.  

 

Welkom vanaf 12.30 in de Lavra 

(ontvangstruimte), Hooge Berkt 16 met 

koffie/thee 

13.00u- 13.30u wordt ons verteld over de 

wandeling en de aangeboden tekst 

13.30u- 14.30u gaan we wandelen in stilte 

14.30u- 15.00u praten we nog even na over 

onze ervaring  

 

Aanmelden vóór 15 september bij  

jeannekedebot@planet.nl 

Op die dag kan ik dan via de mail laten 

weten, wie met wie kan meerijden (auto). 

Er zijn geen kosten aan verbonden. 

 

In oktober naar gebedsviering Hooge 

Berkt 

In de maand oktober (datum nu nog 

onbekend) willen wij op een woensdagavond 

een gebedsviering bijwonen in de kapel van 

De Hooge Berkt, met daaraan gekoppeld 

nog een halfuur in stilte blijven zitten. De 

mooie en rustgevende kapel nodigt daartoe 

ook uit. 

 

Jeanneke 



  

Niet naar Catharijneconvent 
 

Soms sterft een mooi initiatief een zachte 

dood. Dat geldt voor ons voornemen om de 

tentoonstelling ‘Van God los’ in museum 

Catharijneconvent te bezoeken. Deze ging 

over de grote veranderingen in de katholieke 

kerk in de jaren zestig. Alles was geregeld, 

met negen mensen zouden we er in twee 

auto’s op dinsdag 19 juli naartoe gaan. 

 

De weergoden gooiden helaas roet in het 

eten. Het was uitgerekend de warmste dag 

van de zomer. Een onbelemmerde zon deed 

de temperatuur oplopen naar 37 tot 38 

graden, en dat vonden we iets teveel van het 

goede. Een nieuwe datum is dan niet zo snel 

gevonden omdat vakanties voor de deur 

staan, logeerpartijen van kleinkinderen staan 

ingepland en wat dies meer zij…  

Op 27 augustus liep de tentoonstelling af. 

Jammer, volgende keer beter! 

 

Harry 

 

 

Vredeswandeling 
 

Om alvast in de agenda te zetten: 

Tijdens de week van de Vrede organiseren 

Immanuel, Oase en andere 

(geloofs)gemeenschappen een 

vredeswandeling. Deze gaat op woensdag 

21 september om 19.00 uur van start. 

 

Nadere informatie volgt. 

 

 

 

 

 

 

 


