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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. 
 
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 
 
HET VERHAAL CENTRAAL start dit najaar met 8 bijeenkomsten op dinsdagavond in de Verrijzeniskerk 
Dinsdag 8/9 De Wijngaard en andere initiatieven Sint-Catharinadal; een toekomst voor geloof 
 Zuster Maria Magdalena | Priorin Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal 
 Richard Oomes | adviseur Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal 
 

Dinsdag 22/9 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 
 

Dinsdag 6/10 De Verrijzenis van de kunst 
 Peter Thissen | 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 

 

Dinsdag 20/10 Samen op reis 
 Nicole Hanegraaf | Een energieke vrouw, die alles aanpakt. In de wijk Oosterheide heeft 

zij een fundament gelegd door de school in de wijk een prominente plek te geven 
 

Dinsdag 3/11 Mijn geloof is niet kapot te krijgen (aansluitend op het feest van Allerheiligen) 
 Rob van Uden | Diaken in de R.K. Kerk, werkzaam in Breda en treedt veelvuldig op als 

verteller, als dichter en voor lezingen over diverse onderwerpen 
 

Dinsdag 17/11 Van psalm tot Magnificat; via Advent pelgrimerend naar Kerstmis 
 Titus Frankemölle |Diaken van het bisdom van Breda 
 Aan de hand van enkele verzen uit de adventslezingen gaat Titus nader in de op de kern 

van de opgang naar Kerstmis 
 

Dinsdag 1/12 De ontmoeting aan de bron 
 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 

 

Dinsdag 15/12 Zelfs het kleinst steentje kan een hele vijver in beweging brengen 
 Peter de Kock |Inwoner van Oosterheide. Peter doet in de wijk wat zijn gevoel hem 

ingeeft en blogt daarover. Volgens Peter zijn alle grote gebeurtenissen op aarde tot stand 
gekomen dankzij een heleboel kleine stapjes. Zetten wij kleine stapjes in onze eigen wijk, 
dan is Oosterheide sneller dan we denken een paradijs 

 
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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