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Najaar: tijd van verstilling 
 
De dagen worden korter, de bladeren aan de boom verkleuren en dwarrelen vervolgens naar 
beneden. De natuur gaat in de ruststand – en wij mensen kunnen haar voorbeeld volgen. Bij 
Oase gaan wij ook op zoek naar die verstilling.  Dat gebeurt in de jaarlijkse 
herdenkingsviering rond Allerzielen, waarin we terugdenken aan onze overleden dierbaren. 

Kans op verstilling krijg je ook door mee te gaan in het aanbod van De Hooge Berkt in 
Bergeijk. Al wandelend en/of mediterend krijg je daar de kans om in jezelf af te dalen. 
Verderop in Bronwater meer over deze activiteiten. Geef jezelf de kans om te ervaren wat 
een uurtje in stilte wandelen in de natuur met je doet! 

Ook de maandelijkse Taizévieringen in de ‘eigen’ kerk bieden kans op inkeer, net als de 
korte gebedsmomenten in de adventstijd. Een bijzondere tijd ligt kortom voor ons! 

Namens bestuur Oase 

Harry 

 

Herdenken in de Oase: om hen niet te vergeten 

Zaterdagavond 29 oktober om 19.00 uur begint onze jaarlijkse herdenkingsviering. Samen 
komen rondom lieve mensen die lang of nog maar kort geleden, zijn overleden. Stilstaan 
rondom dat gemis; hun namen noemen en een kaarsje voor hen aansteken, terwijl we ons 
gesteund mogen weten door God en de mensen om ons heen. 

Adem doet ons leven, geeft ons leef-tijd. Bij de dood geven we de levensadem terug aan 
God, die hem aan ons schonk bij onze geboorte.  

In de hal van de Immanuelkerk kunt u de namen schrijven van wie u mist. Deze namen 
zullen genoemd worden en er zal een lichtje voor hen worden aangestoken. 
Ook kunt u deze namen doormailen naar: jeannekedebot@planet.nl 

 

 Taizé 

In deze periode (het winterhalfjaar) is er op iedere  3e zaterdag van de maand een 
Taizéviering, waarin stilte, bezinning en de typische Taizéliederen een bijzondere plaats 
innemen. 

 

 



  

Viering 12 november 

Steeds op de 2e zaterdag van de maand is de gewone gebedsdienst van Oase. In de week 
er aan voorafgaand zal meer over de inhoud bekend zijn. 

Avondgebed in de Advent 

Vanaf woensdagavond 30 november is er in samenwerking met Immanuel een 
gebedsmoment waarin we toeleven naar de Kerstmis 2022. Het zijn momenten van 
bezinning afgewisseld met liederen, een bijbelverhaal en een korte overweging. Wim Dekker 
en Lieuwe Wijbenga zijn afwisselend de voorgangers, samen met lectoren van Oase. In 
deze vier gebedsvieringen zal een vast thema gekozen worden. Meer daarover in de 
volgende Bronwater. 

Kerstviering met Chant’Oers. 

Het lijkt nog ver, maar de voorbereidingen zijn al in volle gang. Oase viert Kerstmis op 24 
december om 19.00 uur in de Immanuelkerk. Vanuit de gedachte dat licht geboren wordt uit 
duisternis zijn de voorgangers drukdoende om er een prachtige viering van te maken.  

Daarbij heeft zanggroep Chant’ Oers te kennen gegeven dat ze blij zijn om na de perikelen 
rond corona weer eens in een kerstdienst te mogen zingen. Behalve dat zij meerstemmig 
een prachtig kerstrepertoire hebben, zal er genoeg gelegenheid zijn voor samenzang. 

Frank 

 

Stiltewandeling: terugblik en vooruitblik 

In de vorige Bronwater schreven wij over de mogelijkheid om deel te gaan nemen aan de 
stiltewandelingen van gemeenschap De Hooge Berkt in Bergeijk. Jammer genoeg waren er 
geen aanmeldingen, maar heb ik zelf wel al 2x deelgenomen aan deze activiteit. 

De heftige regen tijdens de eerste wandeling, was geen reden om het niet door te laten gaan 
en tot mijn grote verbazing was het voor mij, ondanks het natte weer en de vele plassen in 
het bos, een heel fijne ervaring. Met andere mensen, in stilte een wandeling van 1 uur 
maken door de natuur, extra gevoed door een mooie tekst; het werkte verstillend, gaf rust en 
meer verbinding in de natuur om ons heen. Met een kort nagesprek werd deze fijne middag 
afgesloten.   

Ik kijk er goed op terug. 

Elke 3e zaterdag van de maand biedt De Hooge Berkt de Stiltewandeling aan. Aanvang 
13.00u. Mocht ik gaan, dan heb ik altijd nog een plaatsje in de auto vrij, om mee te kunnen 
rijden. Twee dagen van tevoren hoor ik het graag of je mee wil rijden, ook omdat aanmelden 
bij De Hooge Berkt gevraagd wordt. Kosten: geen. 

De volgende stiltewandeling is 19 november. 

Voor meer informatie en/of vragen: zie de website van de Gemeenschap De Hooge Berkt 
Bergeijk, of mail/ bel met mij: jeannekedebot@planet.nl     tel. 040-253 14 76 

Jeanneke 

 

 



  

Gebedsviering Hooge Berkt 

 

Zoals al eerder vermeld in Bronwater is er elke woensdagavond van 19.45u-20.15u, in de  
kapel van de gemeenschap De Hooge Berkt in Bergeijk een inspirerende gebedsviering. 

Daarna bieden zij de ruimte om nog een halfuur, na de viering, in stilte samen te zijn in deze 
prachtige kapel. 

Stil zijn met elkaar, ik schreef het hierboven al in het stukje rondom de stiltewandeling, is een 
speciale ervaring. Met elkaar kun je de stilte nog dieper ervaren. 

Woensdag 26 oktober wil Oase aan deze gebedsviering en meditatie erna, deel gaan 
nemen. In onze auto hebben wij nog wat ruimte. 

Ook voor deze activiteit: zie de website van De Hooge Berkt en/of mail/ bel met 
jeannekedebot@planet.nl,    tel. 040-253 14 76 

Jeanneke 

 

Vredeswandeling op het Vredespad in Meerhoven 

21 september was de Internationale Dag van de Vrede. In de bladstille, zonovergoten avond 
hebben we met 21 mensen uit Veldhoven, Eindhoven en Bergeijk  Vrede overdacht in de 
Vredescirkel en daarna het Vredespad gelopen in groepjes.  Daarbij stonden we stil bij de 
verschillende staties en bespraken de thema’s daarvan.  

De meeste mensen behoorden tot de organisaties die het initiatief hadden genomen voor 
deze alternatieve herdenking van de Internationale Vredesdag: de Ambassade voor vrede 
Veldhoven, Bahá’í Veldhoven, Geloofsgroep Oase en Immanuelkerk. Maar er waren nog 
anderen die op onze uitnodiging waren ingegaan, zoals verschillende mensen van Platform 
LEV.  

Het was mooi om ”eens op een andere plaats te zijn” zoals Wim Dekker het verwoordde, dan 
zoals meestal in een kerk. Het mooie van het buitenpad is de ondersteuning vanuit de 
natuur. We kregen o.a. een saluut van een vlucht wilde Canadese ganzen, die in V vorm 
laag overkwamen naar het westen. Deze ganzen verbleven de hele zomer in het park 
Meerland. Ook dwarrelden er oeverzwaluwen door de schemerende lucht.  

Daarna hebben we nog wat nagepraat met een kopje koffie in de horecagelegenheid Mrs 
Park, vlakbij het vredespad. Het was een mooie serene gebeurtenis. Zie 
www.padnaarvrede.nu 

Jan de Jongh 

 

 



  

 

Inspirerende teksten werden voorgelezen in de Vredescirkel, hier door Tony Toonders. 

 

 

De Eeuwigdurende Vredesvlam in de mooie lamp werd ook meegenomen tijdens de wandeling 

 



  

 

 

Kunstige afbeelding van de vredesduif. 

 

Vertrouwen hebben… 

ondanks oorlogsdreiging 

Het ging bij de viering van 8 oktober over dankbaar zijn en vertrouwen hebben – ondanks de 
oorlogsdreiging waar we nu mee te maken hebben! Hoe dat te rijmen valt? Voorgangers 
Hans en Hannie van Hak deden dat met voor deze tijd een actuele tekst, én met het ‘Lied 
tegen de derde wereldoorlog'. 

“Kan het nou niet anders?” Zo begon de eerste lezing. Hans formuleerde in zijn levend 
woord een antwoord: “Ondanks alle gebeurtenissen, zoals in Oekraïne, mogen we blijven 
vertrouwen op tekenen van hoop, in de kleine daad, in de vrede op aarde en Gods eigen 
droom. Wees niet bang, ik ben bij je.” 

Het hoopgevende lied van Huub Oosterhuis ‘Dat een nieuwe wereld komen zal’ vormde een 
passende afsluiting! 

Harry 

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

Prachtige fietstocht naar Schoorsveld 

Na een fietstocht / autotocht, door prachtige natuur, met een koffiestop bij De Hut van Mie Pils 
arriveerden we op de natuurbegraafplaats Schoorsveld in Heeze. Daar werden we gastvrij ontvangen 
met een kopje koffie en kregen informatie over 'natuurbegraven'. 

Het gebied is eigendom van Natuurmonumenten en zo'n 250.000 m2 groot (25 hectare). Je kunt hier 
worden begraven in een typisch Brabants landschap tussen hoge naaldbomen, open velden en 
verstilde vennen. Je kiest zelf de plek die bij jou past en die goed voelt. Op de natuurbegraafplaats 
zijn natuurgraven voor een kist, mand, wade of urn. Uit respect voor de natuur begraven ze alleen in 
natuurlijk afbreekbare materialen. Een houten gedenkteken past bij de natuurlijke omgeving.  

 

Aandacht voor de uitleg van een Schoorsveld-medewerker. 

 

De natuur verwondert, biedt rust en troost. Een laatste rustplaats, voor eeuwig in de natuur is 
daarom een geruststellende gedachte. Eigenlijk koop je een stukje grond dat voor jou gereserveerd 
wordt. Dat stukje grond blijft voor jou, altijd. Er zal nooit geruimd worden. Zijn alle beschikbare 
plaatsen gevuld dan wordt het hele gebied teruggegeven aan Natuurmonumenten. 

Je bent 7 dagen per week van harte welkom op de natuurbegraafplaats. De natuur is dagelijks 
toegankelijk tussen zonsopkomst en zonsondergang. Maandelijks is er een wandeling door het 
natuurgebied op de 2e dag van de maand. Een medewerker vertelt dan onderweg over de natuur en 
natuurbegraven. 

 



  

 

Gemoedelijke koffiestop bij de Hut van Mie Pils 

 

Voor meer informatie of aanmelding zie de website Natuurbegraven Schoorsveld of bel: 040 30 32 
300 . Het informatiecentrum is geopend van maandag t/m zaterdag 09:00 – 17:00. en zondag van 
11:00 – 16:00. 

De fietstocht was ontspannen en prachtig, zeker met het mooie nazomerweer. Dank aan Anny die 
deze tocht uitstippelde en ons veilig begeleide over prachtige (fiets)paden. 

 Tekst en foto’s Paul Hafkemeijer namens  

Team Oase Fietstochten (T.O.F.) 

Geloofsgemeenschap Oase 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Ongeveer 60 kilometer legden de fietsers af naar Heeze en terug. Op de voorgrond initiatiefneemster 
Anny Jenniskens. 

 

Bezoek aan graf pastor Wim 

Op zondag 21 augustus heeft een groep van 24 parochianen uit de voormalige St. 
Jozefparochie een bezoek gebracht aan het graf van pastor Wim Jenniskens in Aardenburg. 
Twee dagen eerder zou Wim 80 jaar zijn geworden. Op die dag is wel de verjaardag van 
Wims tweelingbroer Piet gevierd, vertelde een andere broer die was meegereisd naar 
Aardenburg, Joos Jenniskens. Het is voor alle deelnemers een mooie dag geworden! 

 


