PROGRAMMA VOORJAAR 2017

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
Ca. 20:00 u Start gesprek
Ca. 20:15 u Koffie/thee
Ca. 20:30 u Afronding en naar huis
Dinsdag 14/2 Glyptieken in Basiliek St. Jan. Verhaal met beelden over kunstwerken van Niel Steenbergen

Jan Schippers |Voormalig docent Nederlands aan het Oelbertgymnasium. Voorts is Jan een
echte kunstkenner, die vol passie over de kunsten praat. Bovendien een echte acteur, die
jarenlang rollen heeft gespeeld bij het Openluchttheater in Oosterhout. Kortom een
veelzijdig man, die tijdens zijn vorige verhaal in de cyclus HET VERHAAL CENTRAAL over
Jeroen Bosch een volle Verrijzeniskerk trok. Zorg dus dat je er bij bent.
Dinsdag 7/3

De Kruisweg in teksten en prachtige beelden
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 voor- en najaar 2016 prachtige verhalen met uniek
beelden. Zij vormen samen een graag gezien duo met hun geweldig mooie presentaties.
Ook nu, aan het begin van de vastentijd kijken we uit naar een fraai verhaal.

Dinsdag 11/4 Rouwen

Corry van Leijsen | Bezoekt al 30 jaar rouwenden. Eerst vanuit St. Anthoniusparochie en
later vanuit de Verrijzenisparochie waar ze zich thans nauw mee verbonden voelt en waar
ze als vrijwilliger erg actief is. Zij zingt bij het dameskoor Verrijzenisparochie, bemenst één
dag in de week het secretariaat en verzorgt de felicitatiedienst van de Verrijzeniskerk.
Mede aan de hand van haar persoonlijk verhaal over haar eigen verliezen en rouw vertelt
zij over rouw.
Dinsdag 9/5

De gaven van de Geest in het leven van een christen
Titus Frankemölle |Diaken van het bisdom van Breda. Titus spreekt over de gaven van de
Geest en laat aan de hand van vijf sleutelbegrippen (waardigheid van de menselijke
persoon, algemeen welzijn, solidariteit, gerechtigheid en subsidiariteit) zien hoe we ons
persoonlijk en maatschappelijk handelen steeds kunnen toetsen aan de Schrift.

Dinsdag 13/6 Vier en een halve maand in de Catharinaparochie

Han Akkermans |Pastoor van de Catharinaparochie
Op 5 februari 2017 werd Han geïnstalleerd in de Catharinaparochie. Hij kijkt terug op zijn
eerste vier maanden en ongetwijfeld ook vooruit op zijn komende periode in Oosterhout.
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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