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Dit is het Informatieblad van de Catharinakring. Wij zijn een culturele vereniging van mensen
die een grote liefde en bewondering koesteren voor het Diesters begijnhof. Onze kring kent
drie hoofddoelstellingen onder de noemers Cultus, Communio en Catharina. Wil je meer weten? Surf naar http://members.lycos.nl/catharinakringdiest/
Via deze weg houden we u op de hoogte van onze activiteiten en een aantal interessante
weetjes.
Veel leesgenot!

De Heilige Catharina van Alexandrië of Sint-Katrien is onder meer patrones van dichters, filosofen, maagden,
theologen, wetenschappers, hoogleraren, onderwijzers, studenten, kloosterzusters en predikanten
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Bezinningsmoment - verinneren
Doorgrond mij, O God, en ken mijn hart; toets mij en ken mijn gedachten.
(Psalm 139,23)

Drie studenten die met elkaar bevriend
waren, werden monnik. Ieder van hen
nam zich voor een goed werk te doen.
De eerste vertelde dat hij ruziemakers
met elkaar wilde verzoenen naar het
woord van de Schrift: “Gelukkig die vrede brengen”. De tweede wilde zieken
bezoeken. De derde ging naar de woestijn om daar in alle rust te leven. De
eerste, die zijn uiterste best deed om
ruziemakers te verzoenen, kon toch niet
iedereen helpen. Ontgoocheld ging hij
naar de tweede, die de zieken bezocht, maar die was al evenzeer somber gestemd.
Ook hij was er niet in geslaagd zijn plan volledig ten uitvoer te brengen. Er bleven
nog altijd zoveel zieken over die hij niet had bezocht. Samen besloten ze op weg te
gaan naar de derde man die de woestijn had opgezocht. Daar aangekomen klaagden
ze hun nood en vroegen hem eerlijk te antwoorden wat zijn ervaringen waren. De
woestijnmonnik keek hen indringend aan en zweeg een poosje. Dan goot hij water in
een kom en vroeg hen erin te kijken. Maar het kabbelende water was erg onrustig
en de mannen konden slechts vage contouren ontwaren. “We zien niets dan kabbelend water, Broeder”, was hun conclusie. Na een poosje vroeg de derde man hen
opnieuw te kijken en sprak: “Kijk eens hoe rustig het water geworden is”. Ze keken
en aanschouwden hun gezicht als in een spiegel. Daarop sprak de woestijnmonnik:
“Zo vergaat het iedereen die bij de mensen verblijft: vanwege de onrust en de ver-

warring kan hij zijn eigen zonden niet zien. Wie echter rust zoekt en vooral de eenzaamheid, zal zijn eigen fouten en beperkingen spoedig herkennen. Want slechts wie
volledig met zichzelf in het reine is, kan waarlijk anderen helpen. Stop dus met naar
buiten te kijken, zet u neer en aanschouw uzelf. Ga vervolgens heen in vrede en doe
datgene wat binnen je beperkte mogelijkheden ligt en waartoe je geroepen wordt.
Laat je eigen beperkingen een blijvende herinnering zijn aan de volmaaktheid
Gods!”.

(Bewerking van De hemel begint in jezelf van A.Grün)
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3de Benefietconcert van de Catharinakring
vrijdag 21 september 2007 om 20u
Catharinakerk – Begijnhof Diest
INKOM GRATIS
Goede gewoontes zijn er om in ere te houden. Daarom organiseert de Catharinakring
intussen haar derde Benifietconcert ten voordele van Zacht Licht vzw; een vereniging
die financiële steun verleent aan gezinnen die getroffen worden door kanker. Het
emotionele leed dat hiermee gepaard gaat, wordt immers maar al te vaak verzwaard
door hoogoplopende kosten. Een blijk van warme betrokkenheid en een gulle gift
kunnen wonderen doen. En in wonderen geloven we bij de Catharinakring graag.
Dat zijn we verplicht aan onze patrones ☺. We willen u dan ook van harte aansporen
om samen met ons te komen genieten van een zeer sfeervol concert meer niemand
minder dan gevoelsmuzikant Guido Cassiman (van het vermaarde Trio Cassiman) in een glansrol! Zoals tijdens de vorige edities kunnen de toeschouwers ook dit
keer genieten van het vriendenkoor van de Catharinakring o.l.v. Pros Vanleeuw en
de Tevonaband o.l.v. Ingrid Wijnen.

De inkom is gratis. Tijdens de pauze en na afloop van het concerto kunnen de dorstigen
zich laven aan witte en rode wijn, fruitsap en koffie tegen de democratische prijs van € 1,50
per consumptie. De opbrengst van deze ganse avond wordt integraal overgemaakt

Zacht Licht v.z.w.
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“De kern van Mystiek hedendaags beleefd”
de Catharinakring biedt u graag deze onderhoudende
voordracht van Dr. Prof. Laurent Lambrecht aan.

vrijdag 12 oktober/wijnmaand 2007 om 20u
Catharinakerk – Begijnhof Diest
De zoektocht naar spirituele zingeving binnen een christelijke context is één van de
pijlers waarop de Catharinakring bouwt. Daarom lassen we op gezette tijdstippen
bezinningsmomenten in. Dat kunnen onder meer voordrachten zijn over aanverwante onderwerpen.

Vlaanderen kent een sterke mystieke traditie. Namen als Hadewijch, Ruusbroec,
Bloemardinne en Porete genieten overal ter wereld de nodige weerklank. Mystieke
ervaringen zijn van alle tijden, maar de interesse in mystiek – of helaas juister: mysticisme – nam in het Westen de laatste decennia sterk toe. In een tijd van secularisering en individualisering, groeit het verlangen naar een rechtstreekse communicatie
met God/het Goddelijke/het Numineuze/het Onnoembare/het Niets… . Wat is mystiek nu precies? Welke beeldentaal gebruikten onze mystici om hun ervaringen te
omschrijven? Hoe kunnen die beelden ons vandaag beroeren? Met onze eigen mystici als leidraad verkent Prof. Laurent Lambrecht vanavond op aanschouwelijke wijze
met ons de schoonheid van het mystieke landschap.
Verdere concrete info volgt!
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Wist je dat…
…verschillende oude Vlaamse weerrijmpjes en wijsheden betrekking
hebben op onze patrones Catharina?

Op Sint-Katrien eindigen meestal de herfstregens en
begint de winter.
Sint-Katelijne, laat het zonneke schijnen,
laat de regen overgaan en de kinderen ter schole gaan!
Met Sint-Katrijn moeten alle koeien aan de lijn (=op stal).
Wij komen al rond om Sinte Katriene, wij hadden zo geerne wat boekweibloem; wij zullen ze luisterrijk
vieren, al op een zalige maniere, gelijk we verleden jaar
hebben gedaan; huis voor huis afgegaan, ter ere van
Sinte Katriene. (Antwerps bedellied)
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