PROGRAMMA NAJAAR 2016

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.
Na een succesvolle start in het najaar van 2015 gaat HET VERHAAL CENTRAAL ook in het najaar van
2016 door met vier nieuwe veelbelovende verhalen op dinsdagavond in de Verrijzeniskerk
Op dinsdagavond bieden we een programma van ruim een uur. Dat ziet er als volgt uit:
19:15 uur
Welkom met koffie/thee en koek
19:30 uur
Verhaal centraal (elke dinsdagavond wordt een ander verhaal verteld)
Ca. 19:55 uur Start gesprek
Ca. 20:15 uur Koffie/thee
Ca. 20:30 uur Afronding en naar huis
Dinsdag 20/9 Vrede verbindt (verhaal wordt mede verteld in kader van Vredesweek)

Patricia Brunklaus | Lid van provinciale staten Noord-Brabant voor GroenLinks en
directeur van Vluchtelingenhulp Nederland afdeling Brabant
Obaida al Omari | vluchteling uit Daara Syrië

Dinsdag 18/10 De Verloren Zoon, zijn oudste broer en hun Vader…. en ikzelf…

Kees Maas | Was vroeger missionaris in Indonesië en heeft nu een bestuursfunctie in
Teteringen. Kees brengt via presentaties de evangelieverhalen bij deze tijd. Kees komt
regelmatig en graag in de Verrijzeniskerk om er voor te gaan. Samen met zuster Elia
vertelde hij ook in najaar 2015 en voorjaar 2016 prachtige verhalen met uniek beelden.
Kortom een aanrader!

Dinsdag 15/11 Het jaar van de barmhartigheid: waarom? Waarom nu?

Wim Verschuren | Actief bij de Beweging van Barmhartigheid. Deze beweging wil mensen
in hun alledaagse beoefening van barmhartigheid inspireren en ondersteunen. Thuis, bij
familie, in onze directe woonomgeving of op het werk komen we vaak weerbarstige
situaties tegen, waarin we met vallen en opstaan groeien als mens.

Dinsdag 13/12 Kunst en Kerst

Peter Thissen | ruim 35 jaar gewerkt in het basis- en voortgezet onderwijs. Zijn passie is
de kunst. Hij is ook kunsthistoricus en geeft vaak rondleidingen in het Rotterdamse
Booijmans van Beuningenmuseum. Ook Peter was al eerder te gast en vertelde toen op
meesterlijke wijze het verhaal "De onzichtbare verzameling” van Stefan Zweig. Zorg dus
dat je er bij bent.
Jong en oud zijn van harte welkom op deze avonden. Indien vervoer een probleem is, dan kunnen wij u
ophalen en thuisbrengen. Bel of mail daarvoor de Verrijzeniskerk. Telefoonnummer en e-mailadres van
de Verrijzeniskerk zijn hieronder opgenomen.
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