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HET VERHAAL CENTRAAL - PROGRAMMA NAJAAR 2019 
 

 

De H. Catharinaparochie Oosterhout wil verhalen laten klinken. Verhalen verteld door en voor mensen uit 
onze gemeenschap. Wij willen mensen bijeenbrengen en over actuele thema’s met elkaar in gesprek gaan. 
Eén keer per maand op dinsdagavond is er een programma van ruim een uur. Dat ziet er als volgt uit: 
Ca. 19.15 uur Welkom met koffie/thee en koek 
 19.30 uur Verhaal Centraal 
Ca.  20.00 uur Start gesprek 
Ca.  20.15 uur Koffie/thee  
Ca. 20.30 uur afronding en naar huis 
Ook dit najaar is er weer een aantal fraaie, bijzondere en inspirerende verhalen. 
 
19 november: Jonge mensen en (kerk)muziek; een verhaal uit de praktijk 

Jan Willems (1980) studeerde Hoofdvak Orgel & Kerkmuziek aan het Brabants Conservatorium bij 
Bram Beekman. Daarnaast volgde hij bijvakken voor vrije improvisatie bij Henco de Berg en Geert 
Bierling (liturgisch orgelspel). De basis voor dit alles werd gelegd aan het Dongens Muziekinstituut bij 
Frans Bullens, bij wie hij in 2001 cum laude het D-examen behaalde. Jan werd in 2007 benoemd tot 
hoofdorganist van de orgels van Basiliek St. Jan in Oosterhout. In deze Basiliek is Jan daarnaast als 
artistiek adviseur betrokken bij de orgelserie die de Stichting Ludens hier jaarlijks organiseert. In de 
H. Catharinaparochie dirigeert Jan de Capella Catharina, een liturgisch kamerkoor bestaande uit 
jonge mensen. Hij geeft regelmatig concerten, vaak samen met de sopraan Ilse van Wuijckhuijse, 
met wie hij een duo vormt. Naast organist is Jan dirigent van RK Jongerenkoor YRDV uit 
Raamsdonksveer. In het dagelijks leven is Jan docent Aardrijkskunde aan het Stedelijk Gymnasium 
van Breda. Op deze school dirigeert hij ook een schoolkoor, waarmee in de afgelopen jaren het 
Requiem van Mozart, het Stabat Mater van Jenkins, de Missa in Mysterium van Herman Finkers en 
de Bohemian Rhapsody van Queen uitvoerde. Het orgelspel van Jan en de muziek van de koren die 
hij dirigeert zijn met enige regelmaat te horen op CD en op televisie. 

 
3 december: Sinterklaasverhaal voor de hele familie 
 Rob van Uden | Diaken in de katholieke kerk, werkzaam in de parochie Dongen, Klein Dongen-Vaart 

en Rijen. Hij treedt veelvuldig op als verteller, als dichter en hij houdt lezingen over diverse 
onderwerpen. 

 Hij vertelt een mooi Sinterklaasverhaal. Een verhaal dat geschikt is voor jong en oud. Daarom zijn 
deze avond ook kinderen van 5 tot 8 jaar heel hartelijk welkom. 

 En na afloop van het verhaal bestaat de kans dat de echte Sinterklaas ons een bezoek brengt… Wie 
zal het zeggen… Kortom wees van harte welkom. 

 En uiteraard is er deze avond naast koffie en thee ook lekkere warme chocolademelk met 
pepernoten. 

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