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Nieuwe afslagen nemen 

 
Oase probeert altijd vernieuwend bezig te zijn. Dan moet je wel eens nieuwe afslagen 
durven nemen. Het risico dat er dan iets mis gaat moet je op de koop toenemen! Maar op 14 
januari ging er niets mis. Integendeel. Een veertigtal mensen – waaronder zeker zes nieuwe 
gezichten - was naar de Immanuelkerk gekomen om zich te laten verrassen. Hoe dat ging, 
lees je verderop in deze Bronwater. 

En dat met de geweldige kerstviering nog vers in het geheugen, met voor het eerst in jaren 
een bijna volle kerk. Het grote koor Chant Oers had een duidelijke meerwaarde en smaakt 
naar meer! Ook op deze viering blikken we natuurlijk in woord en beeld terug. 

Het valt zeker te overwegen om (vooral op kerkelijke hoogtijdagen) onze vieringen te laten 
opluisteren door een van de vele koren die Veldhoven rijk is. De kosten die daaraan 
verbonden zijn nemen we graag voor onze rekening. 

Met jullie hulp en ondersteuning blijven we zoeken naar nieuwe wegen. Wegen die onze 
geloofsbeleving levend houden. 

Bestuur Oase, 

Harry 

 

Kerstviering om in te lijsten 

Wat hadden we een prachtige Kerstviering! Zoals altijd had Jeanneke samen met Hans een 
mooie viering gemaakt, dit jaar opgebouwd rond de afbeelding van Beate Heinen: De 
geboorte van Licht in het donker.  

Jeanneke ziet op deze afbeelding een baby die er naar verlangt er te zijn voor de mensen, 
en de mensen die verlangen naar zijn licht, liefde en warmte. Luister ook nog eens naar de 
poëtische hertaling van het Lucas evangelie met de betoverende slotzin: “In liefde 
ontvangen, met liefde gedragen, uit liefde gebaard: Jezus Messias.” In haar levend woord 
ging Jeanneke in op de donkerte in de wereld, maar dat er ook veel licht in de wereld komt. 
En hoe wij elkaar daarin mogen inspireren. 

 



  

 

Een groot aandeel in het feestelijke van deze Kerstviering kwam van het koor Chant’ Oers. 
Allereerst zorgden zij er met hun 50 zangers en muzikanten en zo’n 50 familieleden er voor 
dat de kerk goed gevuld was. ‘Wij komen tezamen’ heeft meer inhoud als de kerk lekker vol 
zit. Daarnaast zette het koor een fijne sfeer neer door voor aanvang van de viering al een 
paar mooie Kerstliederen te zingen. En doordat Harry in Chant’Oers zingt had hij voor tijdens 
de viering precies die liederen gevonden die mooi aansloten bij de viering, waardoor ze een 
echt onderdeel van de viering waren.  

Fijn dat ze zoveel mooie liederen konden zingen die goed passen bij de sfeer van Oase: niet 
te vroom, maar ook niet alleen maar Kerstman en cadeautjes. Dat gold ook voor de 
melodieën: prettig om naar te luisteren. 

 

 

Een vrijwel volle kerk zorgt op kerstavond voor warmte en sfeer. Op de achtergrond Chant Oers met 
‘op de bok’ dirigent Peter van Beijnum.. 

 



  

 

Geboorte van Licht in het donker (Beate Heinen) 

Tenslotte mochten we ook zelf bijdragen aan Licht in het donker: Marjo Cuppen vertelde over 
het dorp Muona in Malawi waar zij lampen op zonne-energie heen gaat brengen, zodat de 
kinderen ’s avonds weer naar school kunnen en er ’s nachts wat licht kan branden in het 
ziekenhuis.  

 

Solar lampen installaties, mét zonnepaneel 

Dankzij haar inspirerende verhaal werd gul de portemonnee getrokken, en zat er ruim 900 
euro in het collectemandje, vanuit Oase afgerond naar 1000 euro. Daarnaast hebben ook 
nog een aantal mensen rechtstreeks geld overgemaakt. 

Jeroen 

 



  

Een andere viering 

Hetty en Frank hadden bedacht om de viering van 14 januari  anders in te richten dan 
normaal. Met onmiskenbare elementen uit de Kliederkerktraditie waarin Hetty zeer thuis is! 
De viering begon in de hal waar iedereen aan tafels een kaart kon maken voor iemand die er 
niet bij was en waar aan gedacht werd. Uiteraard leidde dat ook tot mooie gesprekken en 
veel onderlinge hulp. Omdat Paul ook een camera in de hal had opgesteld, konden ook de 
mensen thuis zien wat er gebeurde.  

 

Nadat Frank met zachte hand iedereen had losgeweekt van zijn knip- en plakwerk, ging men 
de kerk in waar Wim het openingslied zong: “Het zijn de kleine dingen die het doen”. Dat was 
meteen een soort thema en ook vormgeving van de ietwat ingekorte viering: toegankelijke 
teksten en een overweging die op zoek ging naar geluk.  

Frank had op internet een lijst gevonden waar je gelukkig van zou moeten worden, maar pas 
op plaats 45 kwam hij iets tegen wat een beetje aansloot bij wat Johannes de Doper had 
gezegd over de Heilige Geest, iets wat je voor een ander doet. Terwijl volgens Frank dat 
soort dingen boven aan het lijstje horen te staan. 

We zijn benieuwd wat eenieder vond van deze andere opzet van de viering, en horen 
graag of we dit vaker moeten doen. 

Jeroen 

 

  



  

 

Een vraag vanuit Immanuel 

Afgelopen week was er een overleg tussen bestuur en voorgangers van de Immanuel en 
Oase. Daarbij kwamen zij met een interessante vraag: kunnen we nog iets aanpassen in 
onze zondagsvieringen, zodat deze aantrekkelijker worden voor mensen van Oase om 
daaraan deel te nemen?  

Ik vond het een vraag van hartverwarmende gastvrijheid: alsof je als gast het familierecept 
voor de maaltijd mag aanpassen. Alleen vind ik het lastig om namens jullie allemaal een 
antwoord te geven.  

Vandaar dat ik de vraag graag naar jullie doorspeel. Kun je aangeven wat er voor nodig 
zou zijn om vaker op zondagochtenden naar de Immanuelkerk te komen? Of kom je sowieso 
niet, omdat er andere kerken zijn waar je heen gaat? Mail svp voor 11 februari je reactie naar 
bestuur@oaseveldhoven.nl, dan gaan we er mee aan de slag. 

Jeroen en Frank 

 

Muziekavond gaat niet door 

De eerder aangekondigde muziekavond op 27 januari gaat niet door. We krijgen de 
organisatie niet rond. We gaan nog nadenken over een andere opzet, en komen er hopelijk 
op terug. 

 

Bestellen Paaskaarsen 

 

Ook dit jaar is het weer mogelijk om via Oase huispaaskaarsen te bestellen. In de bijlage het 
overzicht van de mogelijkheden en meer informatie over het bestellen. Bestellingen moeten 
uiterlijk 26 maart binnen zijn. 

  



  

 

IN DE STILTE HOOR JE MEER 

Hieronder lees je meer over het initiatief van een van de Vrienden van Oase, Ineke Groenen, 
om met een groep een weekend in een klooster door te brengen. Aanbevolen! 

 

De Cistercziënzerabdij in Zundert. Onder een gastenkamertje in het klooster in Postel. 

 

Ik zou graag weer een keer naar een kloosterweekend gaan. 

Zijn er misschien meer mensen die dit ook fijn zouden vinden? 

Ik ben drie jaar op rij met dominee Elly Wisselink van de Immanuëlkerk naar een 
kloosterweekend geweest. In 2006 naar Zundert, in 2007 naar Berkel-Enschot en de laatste 
keer in 2008 naar Postel. We waren met ongeveer 15 personen. 

We vertrokken vrijdagmiddag en kwamen zondagmiddag weer thuis. Het was de bedoeling 
om het kloosterleven mee te maken. Stilte, bezinning en gebed in soberheid in een 
broederlijke/zusterlijke gemeenschap. Je kon heel de dagorde meemaken maar dat was niet 
verplicht. Ik heb alle vieringen meegedaan. 

De eerste om 4.30 uur Nachtofficie, de tweede om 8.00 uur Lauden en Eucharistie, de derde 
om 12.00 uur Middagofficie, de vierde om 17.00 uur Vespers en de vijfde en laatste om 
20.00 uur Dagsluiting. De kloosterlingen gingen om 20.15 uur naar bed. 

Ik had dat ook het liefst gedaan maar Elly had ook een programma voor ’s avonds, met 
bibliodrama en zo. Dat was niet zo mijn ding maar ik heb wel meegedaan. 



  

 

De maaltijden waren meestal in stilte en vegetarisch (voor mij helemaal goed). Ik weet niet of 
al deze kloosters nog bestaan en of er nog kloosterweekenden mogelijk zijn, maar anders 
zijn er genoeg plekken waar je terecht kunt, b.v. Stichting Foyer de Charité “Marthe Robin” in 
Thorn of Dominicanenklooster in Huissen, of Norbertinessenpriorij in kasteel De Blauwe 
Camer in Oosterhout. 

De tijd verglijdt, het klooster blijft. 

Onder oude bogen vinden nieuwe pelgrims ruimte en rust. 

 

 

Een mens is niet alleen vlees en bloed, maar ook hebben we een ziel, de zetel van onze 
gedachten, van ons gevoel en van onze wil. Ook het deel van de mens dat toebehoort aan 
de Schepper. 

Je hebt soms behoefte om daar even bij stil te staan en over na te denken. Stil worden. En 
waar vind je stilte…..in een klooster. Lange gangen, lekker stil. 

Het ritme van het klooster volgen, vroeg opstaan, in stilte eten, op je kamertje lezen over 
God, beetje wandelen en genieten van de schepping. Nadenken over je terugkeer naar Hem, 
je voorbereiden op de eeuwigheid. 

Laat maar weten of jullie interesse hebben via mail: inekegroenen51@gmail.com. 

 Veel groetjes, 

Ineke Groenen-de Greef  


