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PROGRAMMA VOORJAAR 2020 

HET VERHAAL CENTRAAL 
 

De H. Catharinaparochie Oosterhout wil verhalen laten klinken. Verhalen verteld door en voor mensen uit onze ge-
meenschap. Wij willen mensen bijeenbrengen en over actuele thema’s/onderwerpen met elkaar in gesprek gaan. 
Eén keer per maand op dinsdagavond is er een programma van ruim een uur in de Verrijzeniskerk: 
 
19.15 uur  Welkom met koffie/thee en koek 
19.30 uur  Verhaal centraal 
20.00 uur  Start gesprek 
20.15 uur  Koffie/thee en omstreeks 20.30 uur afronding en naar huis 
 
Ook dit voorjaar is er weer een aantal fraaie, bijzondere en inspirerende verhalen. 
 

17 maart:  Vervolg over stand van zaken Kisangani 
Henny Hoedemaker | Henny is fysiotherapeut. Op latere leeftijd is hij theologie gaan studeren en kwam hij in con-
tact met pater Martien Konings, priester van het H. Hart. Hij had in de jaren tachtig van de vorige eeuw een revalida-
tiecentrum in Kisangani opgericht. Via gesprekken met hem kwam Henny in zijn Centre Simama (Swahili voor Sta 
Op) terecht. Voor dit revalidatiecentrum was de opbrengst van de vastenactie 2019 bestemd. Ook dit jaar mogen we 
in de parochie van de H. Catharina Centre Simama in Congo weer als eigen doel kiezen voor de Bisschoppelijke Vas-
tenactie. Henny is rond de jaarwisseling terug geweest naar Kisangani om fysiotherapie-materialen af te geven en 
uitleg te geven over het gebruik ervan. Hij vertelt over de stand van zaken bij het project, waarvoor in het kader van 
Vastenactie 2019 zo succesvol geld is ingezameld. 
 

14 april:  Een prachtverhaal over de glas-in-loodramen van de Basiliek St. Jan (verteld in de Verrijzeniskerk!) 
Rien van Noort | Hij is bouwkundige, lid van de Parochiekerncommissie Basiliek Sint Jan en betrokken bij de in-
standhouding van dit rijksmonument. Rien was projectleider binnen de gemeente Oosterhout van het maatschappe-
lijk vastgoed. Ook was hij voorzitter van de Oosterhoutse Monumentencommissie. 
Vanuit deze betrokkenheid en ervaring vertelt hij op zijn eigen enthousiaste en prettige wijze over de glas-in-
loodramen in de Basiliek St. Jan. Welke ontwikkelingen zijn daarbij te onderscheiden, wie zijn de makers en wat zijn 
de voorstellingen die zijn afgebeeld. Specifiek wordt stilgestaan bij de ramen aan de Marktzijde, waar bijzondere ge-
beurtenissen uit de Oosterhoutse geschiedenis zijn afgebeeld. 
 

19 mei:   De kracht van Maria 
Liesbeth Berflo| Zij heeft een lerarenopleiding in de beeldende kunst en kunstgeschiedenis gedaan. 
Ze heeft les gegeven, onder andere op een MBO, maar ook enige jaren geschiedenis van de Christelijke beeldende 
kunst en architectuur op de priesteropleiding Bovendonk. In het kader van Maria in de beeldende kunst zal ze iets 
laten zien over de verschillende manieren waarop Maria in de kunst getoond wordt. Met als titel ‘De kracht van Ma-
ria’ zal ze ingaan op het verband tussen de vorm, inhoud en doel als het gaat om Mariabeelden. 
 

16 juni:  De gedaanteverandering van Christus op de berg Tabor in de basiliek van Classe in Ravenna (Italië) 
Zuster Irene Kooimans | Zij leeft in de zustergemeenschap van de Onze Lieve Vrouwe Abdij. Vanaf 1993 schildert zij 
iconen en heeft ze zich verdiept in de wereld van de iconen. In deze derde bijdrage van haar neemt zij ons mee naar 
Ravenna in Italië. In de basiliek van Classe is een speciaal mozaïek te zien dat de gedaanteverandering van Christus 
op de berg Tabor voorstelt. We gaan kijken waarom deze uitbeelding van dit evangelie zo anders is dan de gangbare 
icoonafbeelding. Dan blijkt dat de gedaanteverandering van Christus (zijn transformatie) ook de onze mag worden. 
Let op zuster Irene vertelt haar verhaal in de ontvangstruimte (het hoofdgebouw dat men direct ziet wanneer men 
de poort binnenrijdt) van de Onze Lieve Vrouwe Abdij van de Zusters Benedictinessen: Zandheuvel 90  4901 HX Oos-
terhout en dus NIET in de Verrijzeniskerk. 
Dit verhaal begint om 19.00 uur (vanaf 18.45 uur welkom voor koffie/thee). Na afloop kan iedereen die dat wil om 
20.15 uur deelnemen aan de dagsluiting in de kapel. De dagsluiting is rond 20.30 uur afgelopen. 
 

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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