Krokkel

kerstviering voor mensen met en zonder een verstandelijke beperking

Aan het College van Burgemeester en Wethouders en leden van de raad

Wij nodigen u van harte uit om op donderdag 19 december 2019 om 19.30 uur in de
Vredeskerk aan de Rulstraat in Oosterhout aanwezig te zijn. Dit om een bijzondere
kerstviering mee te beleven. Een viering waarin mensen met en zonder een
verstandelijke beperking samen het kerstfeest vormgeven op hun eigen manier.
Natuurlijk, er zijn veel kerstvieringen in deze periode, maar toch, wat maakt dit feest dan
zo de moeite waard? Waarom nodigen we u graag uit?

Donderdag
19 december 2019
19.30 - 21.30 uur

Allereerst de inhoud. Daar waar mensen met en zonder een verstandelijke beperking
samenwerken, ontstaat een speciale chemie. Cursisten van h19 repeteren in de weken
voorafgaande aan het kerstfeest samen, komen bij elkaar in de lessen op bezoek.
Of dat nu over muziek maken of dansen gaat, we komen met elkaar in aanraking en
maken kennis met de wereld van die ander. Zingend, dansend, makend, blij en vaak vol
verwondering.

Sfeervolle kerstviering met
Muziekgroep Applaus
Dansgroep Zeppuh!
De Brownies&downieS band
Koorgroep h19

Daarnaast kent deze kerstviering een bijzondere samenwerkingsvorm binnen
Oosterhout. Een prachtig voorbeeld over samenwerking.

entree is gratis

De speciaal hiervoor opgetuigde Brownies&downieS Band komt spelen. Acht weken
voor de kerst gaan docenten van h19 een uur in de week naar Brownies&downieS.
Buiten staat een bord: ‘vanaf 15.30 uur repeteren wij met de band voor ons optreden bij
de kerstviering’. De Brownies&downieS band is een paar jaar geleden ontstaan uit een
eenmalige projectsubsidie van de gemeente. Het succes was groot en hieruit is de huidige
samenwerkingsvorm ontstaan. Hoe fijn dat uit een eenmalige injectie een terugkerende
werkvorm is ontstaan waaruit zoveel plezier wordt gehaald.

Vredeskerk
Rulstraat 6, 4901 LN
Oosterhout

De diaconie van de PGO (Vredeskerk) draagt zorg voor de kosten van de huur van de
kerk. De mensen met een beperking hebben hiermee daadwerkelijk een podium. De
kerstboom vol licht, de kaarsen die in de kroonluchters branden, warme chocolademelk.
Een onvergetelijke ervaring.

Er zijn vrijwilligers bij betrokken en mensen die we bij ons werk in de wijkcentra
tegenkomen. Ze komen graag luisteren, warm, laagdrempelig en geen toegangsprijzen!
Kortom, een klein maar fijn Oosterhouts feest, waar door samenwerking tussen
ondernemers, kerk en het culturele veld de kwetsbaren in onze stad kunnen stralen.
Wees welkom!
Een hartelijke groet!
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