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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 
in het voorjaar van 2016 door met 5 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 23/2 Vastenaktie 2016: Een toekomst voor de mensen in Oeganda Water Bron van alle leven 
 Het programma van dit Verhaal Centraal is anders samengesteld vanwege de 

vastenmaaltijd 
 Gerrie van Bree | Gerrie is al vele jaren als vrijwilliger actief binnen de Verrijzeniskerk en de 

Catharinaparochie (dit jaar op 10 juni al 40 jaar) 
 Voorafgaand aan dit verhaal over de Vastenactie is er een Vastenmaaltijd. Vanaf 18:00 uur bent u 

welkom om samen een Vastenmaaltijd te gebruiken in de Verrijzeniskerk. Voor de maaltijd moet u 

zich aanmelden. Dat kan bij het secretariaat: 0162-453502/ info@verrijzeniskerkoosterhout.nl) 
 Uiteraard kunt u ook na de maaltijd, vanaf circa 19:15 uur aansluiten. 
 

Dinsdag 15/3 De angst voor de hel. Een verhaal en beelden in het kader van het Jeroen Bosch jaar 
 Jan Schippers |Voormalig docent Nederlands aan het Oelbertgymnasium. Bovendien is Jan een 

echte kunstkenner, die gedreven over de kunsten praat. Bovendien een echte acteur, die 
jarenlang rollen heeft gespeeld bij het Openluchttheater in Oosterhout. Kortom een veelzijdig 
man, die heel wat in zijn mars heeft. 

 

Dinsdag 19/4 De Emmaüsgangers 
 Kees Maas | 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 

 In het najaar van 2015 heeft hij in de cyclus HET VERHAAL CENTRAAL het prachtige verhaal De 
ontmoeting aan de bron verteld. 

 

Dinsdag 24/5 Elkaar versterken in het geloof: jong zijn en geloven 
 Gerard van Nunen en Roy Soeters| Gerard (25) en Roy (26) zijn beiden sinds 2009 actief als 

vrijwilliger in de Sint-Jansbasiliek. Onder andere als lector, misdienaar, koster en als lid van 
meerdere werkgroepen. 

 Op deze avond vertellen zij iets over wat het betekent om jong en gelovig te zijn in deze tijd en 
hoe mensen elkaar kunnen versterken in het geloof. Het geloof wordt tegenwoordig niet meer 
verondersteld maar kan wel opnieuw voorgesteld worden.  

 

Dinsdag 21/6 Wat nemen we mee op reis; terugblik op 12 verhalen binnen HET VERHAAL CENTRAAL 
 Jos Bleijlevens en Fred van Nunen blikken aan de vooravond van de vakantie samen met alle 

luisteraars terug op prachtige en inspirerende verhalen. 
 We eindigen met een borrel om de vakantie in te luiden. 
 
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. 
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