
Instuif Rond het Evangelie 
Elke donderdagochtend komen we in de 
parochie samen rond het evangelie van de 
komende zondag. We proberen ons geloof 

te verdiepen door met aandacht te 
luisteren naar de Schrift en naar elkaar. 

 

data 
elke donderdag  
altijd vrije inloop 

tijd 10.00 – 12.00 uur 
kosten geen 

begeleiding Leon Teubner 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Memento Mori 
We staan in deze groep stil bij onze eigen 
sterfelijkheid in relatie tot God die ons elk 

moment zijn leven geeft. 
 

data 
dinsdagochtend 

data in overleg 
tijd 10.00 – 12.00 uur 

kosten geen 
begeleiding Leon Teubner 

Mystieke Tekstlezing I 
We lezen brieven en gedichten van 
Hadewijch, een 13 eeuwse mystica,  
die de liefde in alle kleuren geleefd en 

beschreven heeft. De liefdeservaring en 
de Godservaring vallen voor haar samen. 

 

data 
1e vrijdag of 3e vrijdag 
sept t/m juni 

tijd 10.00 – 12.00 uur 
kosten 60 euro per jaar 

begeleiding Leon Teubner 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Mystieke Tekstlezing II 
We lezen uit de Belijdenissen van 
Augustinus in het licht van ons eigen 

geloofsleven. 
 

data 
2e vrijdag in 

sept. t/m juni 
tijd 09.30 – 11.30 

kosten 60 euro per jaar 
begeleiding Ans Bertens 

Vrouw en Geloof 
We belichten het thema barmhartigheid 
vanuit de Bijbel en vanuit de begrippen 
compassie bij Karen Armstrong en 

verantwoordelijkheid bij Emanuel 
Levinas. 

 

data 
10 woensdagen in 
sept. t/m juni 

tijd 14.00 – 16.00 uur 
kosten 60 euro per jaar 

begeleiding Petra van Dieten. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Zin in film  
Zin in Film combineert de beleving van 

het film kijken met nadenken over 
onszelf en ons eigen leven. 
 

data 
21 okt, 18 nov,  
20 jan en 10 maart 

tijd aanvang 19.30 uur 
kosten 5 euro 

plaats 

Het Hooghuis  

locatie Oss-West 
Verdistraat 75, Oss 
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Onderweg naar Kerst 
We lezen en overwegen een gedicht  
van de mysticus Jan van het Kruis,  
en we lezen en bidden psalm 2. 

 
data 6, 13 en 20 december  

 
tijd 

altijd vrije inloop 
10.00 – 12.00 uur 

kosten vrije gave 

begeleiding Leon Teubner 
 

 
 

Onderweg naar Pasen  
We lezen en overwegen het Geestelijk 

Hooglied van Jan van het Kruis,  
en we lezen en bidden psalm 22. 
 

data 
14, 21 en 28 maart, 
en 4 april 

altijd vrije inloop  
tijd 10.00-12.00 uur 

kosten vrije gave 

begeleiding Leon Teubner 
 

 
 

Karmelregel  
We lezen de Karmelregen die ons helpt 

oog te krijgen voor Gods aanwezigheid  
in ons leven. 
 

data 
dinsdag  
data in overleg  

tijd 15.30-17.00  uur 
kosten geen  

coördinatie  Jos Wagemakers-Kuijk  

Samen Speling lezen 
Speling is een 3-maandelijks tijdschrift 
voor bezinning en spiritualiteit. Deze 
leesgroep wil van gedachten wisselen 

over de inhoud van elk Spelingnummer. 
 

data 
28 aug., 27 november 
27 februari en 29 mei 

tijd 14.00 – 15.30 uur 

kosten geen 
begeleiding Maarten v.d. Sanden  

 
 

Cursus Laat Hem door je leven gaan 
Als geloofsgemeenschap zijn wij al lang 
onderweg. Deze weg zijn wij nooit alleen 

gegaan, maar samen met Hem van wie 
wij geloven dat Hij de Weg is, de 

Waarheid en het Leven. Om samen en 
met Hem gaande te blijven, is het nodig 
af en toe stil te staan. Dat willen we de 

komende jaren gaan doen. We creëren 
jaarlijks meerdere bijeenkomsten om 

elkaar te ontmoeten en rustig de tijd te 
nemen om elkaar te inspireren, ons  
geloof te delen en te verdiepen. 

Voor meer informatie: zie de folder. 
 

 

Informatie   
Titus Brandsmaparochie 
p. Leon Teubner 
 

Oude Molenstraat 8 
5342 GC  Oss 

Tel. 0412 – 622164 
pastor.teubner@tb-parochie.nl 

   Titus Brandsma 

   Parochie Oss 
 

 
   Bezinningsaanbod  

   2016 – 2017  
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