
Catechese aanbod: Film en Spiritualiteit (voor de thuis-kijker) 

Jaarthema: Laudato-Si’, de zorg voor de Schepping en de Schepsel. Er is een 
keuze gemaakt uit films die te maken hebben met het milieu en 
duurzaamheid (Schepping) of met het armoedevraagstuk, menselijke 
verhoudingen, discriminatie etc. (Schepselen) 

 
Christopher Robin (AL) 
Janneman Robinson is inmiddels een volwassen man. In al het harde werken 
verliest hij zijn plezier en het zicht  op het leven. Door hem eraan te herinneren 
wie hij ooit was, geeft Pooh-beer hem dat weer terug. Een vriendelijke film met 
mooie doorkijkjes over werk en leven oa te zien op Pathé Thuis. 
 

 

Evan Almighty (6) 
God vraagt nieuwbakken Congreslid Evan Baxter om een Ark te bouwen om de 

wereld te redden van  een tweede grote overstroming, net zoals Noach dat ooit 

kreeg opgedragen. Evan's familie denkt aanvankelijk dat hij mentaal ingestort is, 

maar na verloop van tijd blijken er wel degelijk Bijbelse motieven in het spel te 

zijn. Een film met humor over geld, macht en milieu oa te zien op Netflix 

 

Salmon Fishing in the Yemen (9) 
Alfred is gespecialiseerd in visserij en krijgt de ogenschijnlijk onmogelijke taak 
krijgt om zalm te introduceren in de hooglanden van Yemen. Hij wordt daarbij 
aangemoedigd een sympathieke Sjeik en zijn charmante woordvoerster Harriet. 
Een film met humor, romantiek en milieuvragen oa te zien op Pathé Thuis 
 

 
Filmgesprek 
Na afloop van de film houden we gewoonlijk een film gesprek. Tja, dat gaat nu even niet. 
Hieronder staan wel de vragen die gewoonlijk aan orde komen. Wellicht iets om zelf te 
beantwoorden of te bespreken met wie er mee kijkt:  
 
1. Neem even de tijd om de film nog eens voor je geestesoog af te spelen.  
2. Welk beeld raakte je / stoot je af ?  
3. Waar doet het je aan denken ?  
4. Welke Bijbeltekst past erbij ? 
5. Als je een ander einde mocht verzinnen, hoe zou dat er uitzien ? 
 
Veel kijkplezier, 
Pw Marlene Falke-de Hoogh, TOC 


