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PROGRAMMA VOORJAAR 2018 

        HET VERHAAL CENTRAAL 
 

De Catharinaparochie Oosterhout wil verhalen laten klinken. Verhalen verteld door en voor mensen uit onze 
gemeenschap. Wij willen mensen bijeen brengen en over actuele thema’s / onderwerpen met elkaar in gesprek 
gaan. Één keer per maand op dinsdagavond is er een programma van ruim een uur. Dat ziet er als volgt uit: 
Ca. 19:15 u Welkom met koffie/thee en koek 
 19:30 u Verhaal centraal (LET OP; op dinsdag 19/6 beginnen we om 19:00 uur in de OLV Abdij) 
Ca. 20:00 u Start gesprek 
Ca. 20:15 u Koffie/thee 
Ca. 20:30 u Afronding en naar huis 
 

Di. 20/2 Verhaal en maaltijd in kader van vasten(actie) 
 18:00 u vastenmaaltijd: aanmelden bij secretariaat (info@verrijzeniskerkoosterhout.nl of telefonisch 0162-

453502) 
 Vanaf 19:15 u koffie/thee met om 19:30 uur start verhaal door Silvi Hurkmans (campagnemedewerker 

Vastenaktie) Silvi vertelt over haar bezoek aan het vastenactie campagneproject in Zambia. Zij neemt ons mee 
in het project van zusters van ‘de Heilige Harten van Jezus en Maria’ in Mbala. 

 

Di. 27/3 De kruisweg beeldend verteld 
Kees Maas | Vroeger missionaris in Indonesië en heeft nu een bestuursfunctie in Teteringen. Hij komt 
regelmatig en graag in de Verrijzeniskerk om er voor te gaan. Kees Maas laat op zijn eigen inspirerende wijze 
beelden zien en teksten horen bij de kruisweg van Sieger Köder die met zijn prachtige kleuren en beelden de 
kruisweg naar onze tijd vertaalt. Gewoon schitterend! 

 

Di. 24/4 Middelpunt van de wereld, gouden bokaal of te wel: grillroom Jerusalem 
Leo Ligthart | Klinisch (neuro) psycholoog, werkzaam als forensisch psycholoog Daarnaast in de opvang, zorg en 
behandeling van gezinnen de eerste en tweede generatie migranten afkomstig uit het geografische gebied 
tussen de Maghreb en Afghanistan en tussen de Balkan en Somalië. Binnen de Catharinaparochie verzorgt Leo 
begrafenisdiensten, voor hem een logisch vervolg op de tijd die hij bij de Priesters van het H. Hart doorbracht. 
Hij is Ridder van het Heilig Graf van Jerusalem en komt in die hoedanigheid regelmatig in het Heilige Land. 
Vanuit verschillende perspectieven wordt de situatie in Israël-Palestina belicht. Historische, politieke, religieuze 
zaken komen zo aan de orde. Verder staat hij even stil bij de Hebreeuws sprekende Katholieke parochie in Tel 
Aviv en de werkzaamheden van de Ridders van het Heilige Graf van Jerusalem in dit tot op het bot verdeelde 
gebied. 
 

Di. 15/5 Wat is bidden / wat kan bidden zijn 
 Stefan Lange | geboren en getogen in Groningen. Na de KMA werktuigbouw gestudeerd aan de HTS in Breda. 

Sinds 1991 getrouwd met Karin en vader van 3 dochters. Sinds 2011 verbonden met Chemin-Neuf en begonnen 
met de diakenopleiding aan Bovendonk. Sinds 2 juli 2017 diaken en werkzaam in de Catharina-parochie. 
Wat is bidden/wat kan bidden zijn; Wat heeft bidden voor mij betekend in de periode dat Karin en ik 
gescheiden waren. Welke betekenis heeft het vandaag de dag in mijn leven en hoe geef ik daar invulling aan in 
mijn drukke bestaan. Daar zal Stefan over vertellen. 

 

Di. 19/6 Ikonen; het ontstaan van ikoonafbeeldingen, vanaf het begin van het christendom 
Zuster Irene Kooijmans | Zij leeft in de zustergemeenschap van de Onze Lieve Vrouwe Abdij. Zij schildert vanaf 
1993 ikonen en heeft zich verdiept in de wereld van de ikonen. Zij vertelt aan de hand van beelden over het 
ontstaan van ikonen vanaf de tijd van het eerste christendom. 
Let op zuster Irene vertelt haar verhaal in de ontvangstruimte (het hoofdgebouw dat men direct ziet wanneer 
men de poort binnenrijdt) van de Onze Lieve Vrouw Abdij van de Zusters Benedictinessen: Zandheuvel 90  4901 
HX Oosterhout en dus NIET in de Verrijzeniskerk. 
Dit verhaal begint om 19:00 u (vanaf 18:45 u welkom voor koffie/thee). Na afloop kan iedereen die dat wil om 
20:15 deelnemen aan de dagsluiting in de kapel. De dagafsluiting is rond 20:30 uur afgelopen. 

 

Jong en oud zijn van harte welkom op deze avonden. Indien vervoer een probleem is, dan kunnen wij u ophalen 
en/of thuisbrengen. Bel of mail daarvoor de Verrijzeniskerk. Telefoonnummer en e-mailadres van de Verrijzeniskerk 
zijn hieronder opgenomen. 
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