Bronwater

Nummer 75
November 2022

Adventstijd
Het is (eindelijk) een stuk kouder geworden, en met een blik op de kalender hoort dat ook.
Net als de snel korter wordende dagen. Zij kondigen tevens de adventsperiode aan, die op
30 november in de Immanuelkerk van start gaat. Op vier woensdagavonden werken
Immanuel en Oase weer samen om een korte gebedsdienst te houden. Daar hoef je niet
perse je warme huis voor uit, via een livestream kun je er ook in de huiskamer naar kijken!
Achter de schermen wordt intussen hard gewerkt aan de twee vieringen die Oase in
december aanbiedt: ‘regulier’ op 10 december en natuurlijk de kerstviering op 24 december,
voor het eerst met medewerking van een koor. Fijn om naar dat vaste ritueel uit te kunnen
kijken, dat zo hoort bij hartje winter. De jaarlijkse geboorte van het Licht, de bekende
kerstliederen, we zouden niet zonder kunnen!
Maar eerst de Advent, bedoeld om ons op dat kerstfeest voor te bereiden. Ook de viering op
10 december staat in dat teken. Enige inkeer en reflectie kunnen we in deze letterlijk en
helaas ook figuurlijk donkere tijd allemaal gebruiken.
Bestuur Oase
Harry

Adventvieringen weer van start
Woensdagavond 30 november is de eerste gelegenheid om ons met gebed en bezinning
voor te bereiden op Kerstmis. De Adventstijd vraagt om onze gedachten te richten op wat
komen gaat. Het thema van deze gebedsdiensten die Oase samen doet met Wim Dekker en
Lieuwe Wijbenga is LICHT VOOR DE WERELD.
Deze vier Adventvieringen van ongeveer een half uur beginnen om 19.00 uur.
Frank

Herdenkingsviering 29 oktober
Het blijft een indrukwekkend ritueel: het noemen van de geliefde namen en het ontsteken
van een lichtje. Het resultaat is een zee van licht, een eenheid waarin elk individueel lichtje
zijn plaats heeft. Jeanneke en Mieke hadden hier een mooie viering omheen gebouwd,
waarin de woorden adem-tocht en leef-tijd een belangrijke rol speelden.
Jeroen

Vele tientallen lichtjes op de altaartafel tijdens de herdenkingsviering rond Allerzielen.

De blijvende traditie van het Sint Maartensfeest
Op vrijdag 11 november heeft Oase de traditionele St.Maartenviering, zoals we hem in de
Heikant kenden, weer nieuw leven ingeblazen. Dat begon om 16 uur in het Kapelleke van de

Hetty en Wendy met hun ‘kroost’.

Immanuelkerk met het knutselen van een eigen lampion. Elf kinderen met hun ouders en
grootouders deden aan deze activiteit mee, onder leiding van Hetty. Daarna werd door alle
deelnemers genoten van een broodje knak, verzorgd door het Kliederkerk team.
Tot aan de viering was nog wat tijd over, die Wendy met de kinderen opvulde met leuke
spelletjes.
Om half 7 ging het licht uit, en in een sfeervolle kerkzaal kwamen de kinderen binnen met
hun lampion om naar het verhaal van Sint Maarten te luisteren, dat verteld werd door
Susanne en Hetty. Nu iedereen weer van Sint Maarten wist, zijn we met de lampionnen naar
buiten gegaan tot in de hal van huize Merefelt.
Bij terugkomst bij de kerk wachtte ons nog een gezellig vuur met wat lekkers.
Zeer geslaagd, volgend jaar weer!
Hetty

Viering 12 november: Solidariteit
Frank had als thema van deze viering gekozen voor solidariteit. Er is een grote vraag naar
solidariteit, onder andere als gevolg van de oorlog in Oekraine, en er zijn velen die dichtbij of
verder weg hun solidariteit omzetten in daden. In het Lucas-evangelie houdt Johannes de
Doper zijn gehoor voor dat het niet voldoende is om een nazaat van Abraham te zijn, maar
dat je daadwerkelijk wat moet doen om je solidariteit vorm te geven.
Piet had een fijne bijdrage met zijn kenmerkende voordracht van een aantal teksten. Harry
begint zich steeds beter thuis te voelen achter de techniektafel. Huub zong het mooi bij het
thema passende lied ‘Tafel der armen’ en zorgde er met Paul voor dat we ons ook zingend
bij de viering konden aansluiten.
Jeroen

Wie helpt met ophalen?
In de gelederen van Oase zijn twee mensen gekomen die graag onze vieringen willen
bijwonen, maar de kerk niet op eigen gelegenheid kunnen bereiken. Het gaat om Anne
Buurman en Anita Mansvelders.
Anne is de weduwe van de in augustus overleden Herman Buurman, in vroeger jaren de
koster van de St. Maartenskerk. Anne rijdt geen auto en zou graag met iemand mee willen
rijden. Zij woont aan de Bovenhei 20 in Heikant-Oost.
Anita is rolstoelafhankelijk en woont sinds kort in Merefelt, dus vlak bij de kerk. In haar geval
is het handig om haar bij Merefelt op te pikken en dan samen te voet/op wielen naar de kerk
te lopen. En natuurlijk weer terug!
Er hebben zich al enkele mensen aangemeld om transport te regelen, maar met een wat
groter team kom je maar af en toe aan de beurt. Wie helpt?

Ook zou het fijn zijn als iemand de coördinatie van het vervoer op zich wil nemen.
Reacties zijn welkom bij Harry en Jeanneke de Bot. Tel. 040 2531476 of mail
hadebot@planet.nl.

Vooruit kijken naar Kerstmis
Kerstavond 24 december viert Oase (vieren wij) de geboorte van Jezus in een viering “wat
anders dan anders”. Wij mogen die avond ook twee gasten verwelkomen die onze viering
een speciaal tintje gaan geven.
Het koor Chant Oers gaat onze viering opluisteren met traditionele kerstliederen die we
samen kunnen zingen en ook eigentijdse, mooie kerstliederen uit hun repertoire.
Daarnaast gaan wij de gehele opbrengst van de collecte besteden aan een doel dat
helemaal aansluit bij het thema van onze kerstviering: GEBOORTE VAN LICHT IN HET
DONKER.
Marjo Cuppen komt ons vertellen over Muona Malawi, een stichting die zich inzet voor
verbetering van de levensomstandigheden in Muona en omgeving, gelegen in zuidelijk
Afrika. Wij willen daar “licht” gaan brengen; licht dat de kwaliteit van leven voor velen zó kan
verbeteren.
De beoogde verlichtingspakketten zijn niet goedkoop, dus misschien kunnen we vast wat
geld ervoor apart gaan leggen, zodat onze portemonnee op kerstavond rijkelijk gevuld is!?
In de volgende nieuwsbrief komen wij hier uitgebreid op terug. Meer info:
www.muonamalawi.nl.
Jeanneke

Klein kerstoratorium
Op zaterdag 7 januari verzorgt het Leerhuiskoor in de Eindhovense Johanneskerk een
bijzondere viering, waarin het zogeheten klein kerstoratorium centraal staat. Het koor, dat
jarenlang vieringen in de Maartenskerk en later in de Immanuelkerk opluisterde, wordt bij die
gelegenheid bijgestaan door enkele solisten.
Aanvang 18.30 uur. De Johanneskerk is aan de Mercuriuslaan in Woensel.

Bisschoppen op de koffie bij paus Franciscus
Het zogeheten ad limina-bezoek van de Nederlandse bisschoppen aan de paus en het
Vaticaan is weer voorbij. In dagblad Trouw heeft Vaticaan-watcher Stijn Fens er meerdere
artikelen over geschreven. Ook de Marienburgvereniging heeft er enkele malen aandacht
aan geschonken.
Je kunt hun reactie nalezen op de website www.marienburgvereniging.nl.

