
Programma Ontmoetingssoos ‘Oase’ seizoen 

2022/2023 

 
Uitnodiging voor het komende seizoen.  
Oase biedt aan oude en nieuwe deelnemers weer een gevarieerd 
programma aan. Met actuele thema’s, hobby’s, muziek, ontspanning en 
verdieping. Het programma ziet er onder voorbehoud als volgt uit: 
 
 

31/08 Opening seizoen en hoe een amateur tot schilderen komt door Hans Brezet 
28/09 (digitale)Veiligheid in en rond het huis, door politie Duiven, Sander Verhoef 
26/10 Hoe komen we de winter door?!  
Activiteit van de Groene kerk met voorlichting en tips door Edward Pfeiffer en Peter 
Mekkink. Zowel Edward (Energietransitie) en Peter (Milieu en bodemkunde) zijn deskundig.   
23/11 Positieve Gezondheid in Duiven door wethouder Johannes Goossens 
Johannes gaat in op de verdere transformatie van het sociaal domein.  
De gemeente Duiven wil investeren in de positieve gezondheid van de inwoners, wil uitgaan 
van wat iemand wel kan en kijkt naar heel de mens achter de zorgvraag’. 
14/12 Senioren Kerstontmoeting samen met PCOB en Diaconie  
11/01 Nieuwjaarsbijeenkomst Oase – PCOB mmv van het mannenkoor Tijdloos 
25/01 Onvoorwaardelijke trouw, door Willem Lindeman 
22/02 Een zeiltocht naar Antarctica door Marcel Matthijsse 
22/03 Verrassende beelden en muziek door Piet Luitwieler 
11/04 Pasen op dinsdag, met PCOB  
26/04 Een gezellige middag met een Vorstelijk tintje 
24/05 Samen aan Tafel 

 
Waar        :  Samen op Weg Kapel (ingang achter het Gemeentehuis) 
Tijdstip    :  van 14.30 uur tot 16.30 uur 
Contributie       :  € 25,- per jaar. Activiteiten, sprekers en een groot gedeelte    

   van bijzondere activiteiten worden hiermee bekostigd. 
Rekeningnummer    :  NL61RABO0315479914 t.n.v. beheer stg. Samen op Weg  

  Gemeente Oase 
Informatie: 
Baukje Boschker   tel. 0316-28 08 93 / 06-14159761 
Dicky Blij     tel. 0316-52 97 17 (aanmelden vervoer, á € 1,50) 
Adrie Maatman   tel. 0313-769016     
Henny Schutte   tel. 0316-26 27 86 
Heina Peer    tel. 06-22932632 
Verdere medewerkers  Willem Lindeman, Paul Vlaardingerbroek, Conny Tan en Kitty 
van der Kaag  
 
Oase is in mei 1990 ontstaan als een activiteit van de Protestantse Gemeente te Duiven.  
Een soos waar mensen elkaar op een gezellige wijze kunnen ontmoeten en leren kennen.  
Bezinning, ontspanning en betrokkenheid op elkaar in lief en leed zijn vaste onderdelen van 
het programma. 
 


