Pagina 1 van 2

Catharinakring Diest VZW
www.catharinakringdiest.be
secretariaat@catharinakringdiest.be
Privacyverklaring onder GDPR
Tulpenstraat 21, 3290 Diest
RPR Arr. Leuven 0653.875.911

NR 2

Nieuwsbrief van de Catharinakring Diest vzw
Catharinakring - Coronanieuws.
veertiende jaargang

mei-20

Onze kring kent drie hoofddoelstellingen onder de noemers Cultus, Communio en Catharina.
Catharina Wil
je meer weten?
Surf naar www.catharinakringdiest.be
Veel leesgenot!
beste vriendinnen en vrienden,
1. blijf in uw kot en...
... dat hebben wij gedaan.
Maar... het duurt nu toch wel wat lang en dat begint te knagen. Wij
Maar
missen onze vertrouwde contacten,, wij missen mekaar.
Daarom dit "bruggetje".
In onze gebruikelijke nieuwsbrieven
ieven worden meestal
kringactiviteiten aangekondigd. De bedoeling van deze
coronanieuwsbrieven is echter dat ingezonden stukjes over wat
jullie boeit, enerveert, opvrolijkt,
opvrolijkt ontroert of weetjes, of
ervaringen of grollen,
grollen mogelijk foto"s,, via dit medium onderling
gecommuniceerd worden.
Een adres: E-mail: secretariaat@catharinakringdiest.be
Wij willen dus de stekker weer in het stopcontact steken!
Jull bijdrage verschijnt dan in een volgende coranabrief.
Jullie
Wij steken van wal
w met enkele straffe stories,
2 De heiligen Victor en Corona.
2.
Corona's' hagiografie is verbonden met die van Victor van Damascus.
Victor was een Romeinse soldaat die in Damascus diende ten tijde van
de keizer Antonius Pius. (139-161
161 na Chr.).
Chr Vanwege zijn christelijk geloof onderging Victor de
marteldood. Zijn ogen werden uitgestoken (afb. links boven.). Vervolgens werd hij onthoofd. Corona,
een jong meisje, stond hem bij tijdens zijn marteling. Zij troostte en bemoedigde
oedigde hem. Vanwege die
geboden bijstand werd zij ter dood veroordeeld. Haar, vermoedelijk verzonnen,, marteldood, verliep op
een gruwelijke wijze.. Zij werd vastgebonden aan twee met touwen neergebogen palmbomen.
palmbomen De touwen
werden gelijktijdig gelost
elost waardoor Corona doormidden zou gerukt zijn. Geef toe: dat is straffe kost.
De betekenis van het woord "Corona". Dit is een gelatiniseerde versie
van het Griekse woord korone. Voor de
d Romeinen betekende dat woord "'krans
'krans".
Nu verwijst dat woord naar de verschijningsvorm
verschijnings
van het virus.
Corona en de pandemie. In 2020 werd deze vergeten
heilige onder
nder het stof vandaan gehaald. Eerst
Eerst Reuter en
vervolgens The New York Times berichtten over haar
ha
leven n.a.v. de
"coronapandemie
coronapandemie". Sinte Corona werd door deze media foutief als patroonheilige
patroon
tegen epidemieën omschreven.
omschreven Waarom? In 1504 werd een beeld van haar
gevonden in een holle lindeboom in een klein Oostenrijks dorpje. Het dorpje draagt
sindsdien de naam Sankt Corona am Wechsel. Het groeide uit tot een
bedevaartsoord. (Afb. Wapenschild van Sankt Corona am Wechsel).
Wechsel)
Besluit: aan
an de oorsprong van deze foutieve verbinding ligt het feit dat de toenmalige
plattelandsbevolking, Sinte Corona aanriep als beschermster tegen allerlei veeziektes
ziektes. Niet toevallig werd
ook een linde in het verhaal
al betrokken. Zowel Kelten als Germanen beschouwden een linde als een
heilige boom. Dit geloof bleef doorzinderen. Een linde bood vervolgens bescherming aan huizen,
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bronnen en kerken. Onder een linde sprak de "Vierschaar" recht". Onder de linde werden paartjes in het
echt verbonden. Een lindetak werd (in amuletvorm) aangewend als bescherming tegen zwarte magie en
boze geesten. Een linde was dus de aangewezen boom voor Corana om een tijdje "verstoppertje" of
"bedot" te spelen. Mooi, straffe verhalen kunnen ontroeren en
beklijven.
3. Voetbalploeg? "Goe bezig"!!!
Met negen ministers van Volksgezondheid lijkt ons landje goed
bedeeld. Zij kunnen bijna een voetbalploeg opstellen. Het
probleem is dat al deze "spelers" éénzelfde positie bezetten.
Velen menen, niet ten onrechte, dat een dergelijke structuur
nefaste gevolgen kan veroorzaken.
Ten titel van info geven wij de ploegopstelling vrij:
1. Maggie De Block (Open Vld) federaal minister. 2. Wouter
Beke (CD&V) Vlaams minister.3. Christie Morreale (PS) Waalse regering. 4.Antonios Antoniadis
(SP) Duitstalige Gemeenschap. 5. Bénédicte Linard (Ecolo) Franse Gemeenschapsregering minister
bevoegd voor alles wat ‘kinderen’ betreft. 6. Valérie Glatigny (MR) in diezelfde regering bevoegd voor
de universitaire ziekenhuizen. 7.Alain Maron (Ecolo) in de Brusselse regering bevoegd voor de
Franstaligen, met de ministerportefeuille van ‘Hulp aan personen met een handicap, ziekenhuisbeleid,
ouderenbeleid en geestelijke gezondheidszorg’.8. Barbara Trachte (Ecolo) Brussels staatssecretaris,
bevoegd voor preventie, maar enkel voor de Franstalige Brusselaars. 9. Elke Van den Brandt (Groen)
heeft diezelfde portefeuille in de Brusselse regering, maar enkel voor de Nederlandstaligen.
Geef toe: ook dit is een straf verhaal.
4.Krinlid M. C. is "goe bezig" en levert een eerste
bijdrage, een doordenkertje.
ONZE WERELD
We vielen in slaap in de ene wereld, en werden wakker in de
andere.
Plots heeft Disney geen magie meer,
Parijs is niet meer romantisch,
New York staat niet meer op,
De Chinese muur is geen fort meer en Mekka is leeg.
Knuffels & kusjes worden ineens wapens.
Niet bezoeken van ouders & vrienden wordt een daad van liefde.
Plotseling besef je dat macht, schoonheid & geld waardeloos zijn,en je niet de zuurstof kunnen geven
waar je voor vecht.
De wereld gaat verder met zijn leven en het is prachtig. Het zet alleen mensen in kooien.
Ik denk dat de aarde ons een berichtje stuurt:
Mens, je bent niet nodig. De lucht, de aarde, het water en de hemel zonder jou zijn prima.
Als je terugkomt, vergeet dan niet dat jullie mijn gasten zijn, niet mijn meesters".
Vrienden en vriendinnen, wij verwachten vol ongeduld jullie zeer gewaarde bijdragen voor een
volgende coronabrief. Kruip maar achter jullie pc en tokkel er maar op los. Verlies vooral jullie gevoel
voor humor niet. Lach desnoods met de eigen stomme stoten.
Het secretariaat. Tel.013.333991 of 013.663721.
E-mail: secretariaat@catharinakringdiest.be
Rek.nr. van de Catharinakring: BE 64 973157083652
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