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Onze kring kent drie hoofddoelstellingen onder de noemers Cultus, Communio en Catharina. Wil je meer
weten? Surf naar www.freewebs.com/catharinakringdiest/ Veel leesgenot!

Beste vrienden en vriendinnen kringleden,
Herman Görter (1864 – 1927) was een Nederlandse dichter.
Hij is “onsterfelijk” geworden door de beginregels van zijn
liefdesgedicht “Mei”.
“Een nieuwe lente en een nieuw geluid:
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht,
In een oud stadje, langs de watergracht.”
Vrienden en vriendinnen, de woorden van H. Görter indachtig, brengen wij tijdens ons
8ste Benefietconcert t.v.v. “Zacht Licht” en het schooltje van “De
Bremberg”…
een verrassend nieuw geluid.
Datum: vrijdag 25 mei.2012.
Locatie: Catharinakerk Begijnhof Diest.
Aanvangsuur: 20 uur.
Toegang gratis.

Verlenen hun medewerking:
*de Tevonaband (een groep volwassen muzikanten met een verstandelijke handicap),
*een groepje enthousiaste leerlingen van “De Bremberg”,
*het Catharinakoor en
*alle aanwezigen.
Dirigent Jan Uten zal het Catharinakoor en de samenzang binnen de beste banen leiden en
onze “speelman” Charel Torbeyns verzorgt de begeleiding.
Aan alle aanwezigen wordt vriendelijk verzocht om in de ontvangen briefomslag, een “vrije”
bijdrage te deponeren. De opbrengst wordt integraal overgemaakt aan “De Bremberg” en aan
“Zacht Licht”.
Smeer vooraf jullie kelen (dat kan ook nog tijdens de pauze) en
mobiliseer zo veel mogelijk mensen.
Kortom: “God en Klein Peerke “zijn van harte welkom”.
Ons Catharinakoor zal, tot slot, samen met alle aanwezigen een
overweldigende “muzikale regenboog spannen”.
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1. “Lief en leed”:
Lieve De Troyer is haast geruisloos heengegaan. Haar overlijdensbericht
heeft velen van ons zwaar aangegrepen. Wij zullen haar missen.
Lieve is geboren op 08.01.1948.
In haar afscheidsbriefje aan de kring schreef ze:
“Zoveel soorten van verdriet, ik noem ze niet.
Maar één, het afstand doen en scheiden.
En niet het snijden doet zo’n pijn,
maar het afgesneden zijn. (M. Vasalis)
Zij voegt daar aan toe: “Dank voor alles, aan de kringleden en speciaal aan de leden van het
koor”. Lieve is te Brussel (Campus Jette) overleden op 19.04.2012 . Volgens haar wens
wordt haar lichaam ter beschikking gesteld van de wetenschap. Lieve was een actief lid van
het Catharinakoor, een geëngageerd kringlid en een boeiende en aangename “tochtgenote”.
Met haar verliest onze kring een innemende persoonlijkheid.
Lieve, bedankt voor alles en tot weerziens.
2. Gewijzigde datum:
Ieder jaar herdenken wij al onze
overleden vrienden en vriendinnen
van de Catharinakring. Ook dit jaar
zal dit herinneringsmoment doorgaan
in het Sint Trudokerkje van
Webbekom. Datum: 18.08. 2012.(
i.p.v. op 25.08.2012.). Aanvangsuur:
19 uur. Gezangen: Catharinakoor.
Vrienden en vriendinnen van harte
welkom. Na de viering blijven wij in
de pastorie nagenieten van mekaars
gezelschap bij met een “natje en een
droogje”, aangeboden door onze
pastor Jef Busschots.
3. Bedevaart KAV.
Op 23.05.2012 trekt de KAV op tocht naar Scherpenheuvel. De stappers vertrekken om 17.30
uur. Startplaats het “Kapelleke van Bijstand”. Afstand: 5 km. Stapgrage kringleden worden
van harte uitgenodigd tot deelname. De niet-stappers blazen verzamelen om 18.50 aan de
ingang van de basiliek. Samen met KAV nemen wij dan deel aan de “gemeenschapviering”.
Deze viering vangt aan om 19 uur en het Catharinakoor verzorgt de gezangen.
Nadien verzusteren en verbroederen wij bij “Wein und gesang”.
4. Wandeltocht doorheen Kaggevinne:
Op zondag 10.06.2012 neemt onze Catharinakring deel aan een geleide themawandeltocht
doorheen de heerlijkheid Kaggevinne.
Startplaats: Ontmoetingscentrum de Ketel. Uur van vertrek: 14 uur.
Wij stappen tevens terug in de tijd door middeleeuwse vertellingen en sluiten de wandeling af
bij de “oude eik” met een middeleeuws drankje. Vrienden en vriendinnen van harte welkom.
Hartelijke kringgroeten en hasta pronto.
Namens de werkgroep: het secretariaat. Tel. 013.333991
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