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Onze kring kent drie hoofddoelstellingen onder de noemers Cultus, Communio en Catharina.
Cath
Wil je meer weten?
Surf naar www.catharinakringdiest.be

Veel leesgenot!

Vriendinnen en vrienden van
v harte uitgenodigd tot deelname
eelname aan onze
herdenkingsviering op zaterdag 25.08.2018
25
om 19 uur in de stemmige
Sint Trudokerk van Webbekom.
Wij vieren onze blijvende verbondenheid met alle dierbare kringleden die ons sedert 2008 ontvallen
zijn. Wij zullen hen blijvend herinneren
herinne
en bij naam noemen. In het bijzonder brengen wij de
vrienden in herinnering die ons in de loop van dit werkjaar 2017--2018 ontvallen zijn:
Swinnen Bob, Clement Gust,, Grisez Willy, Hoeybergs Gustaaf
aaf , Grubben Jo en Verluyten Marcel.
Voorganger tijdens
jdens deze viering is onze pastor Jef Busschots. Het Catharinakoor o.l.v. Jan Uten en
begeleid door accordeonist Charel, verzorgt de gezangen. Na de viering worden alle aanwezigen
uitgenodigd in de pastorie van Jef voor een stevig "ontmoetingsmoment"....
... met een natje en een
droogje).
Van harte welkom!!!
Beste vriendinnen en vrienden, "Het Hooglied
Hoog
(117 verzen) is een klein maar een heel bijzonder
boekje. Het is een prachtig liefdesverhaal. Het boekje maakt deel uit van de bijbel en toch komt het
woord God er niet in voor. Veel delen van dit boekje
boek zijn sterk erotisch geladen maar ook bijzonder
poëtisch verwoord. Het "Hooglied" is altijd een sterke bron van inspiratie geweest voor kunstenaars.
Deze afbeelding toont een Hebreeuwse
illustratie (14dee eeuw) van het
beginwoord
eginwoord van het Hooglied (sjir
(
=
lied).
De afbeeldingen van een leeuw en een
aap (bovenaan) symboliseren de man in
zijn houding ten opzichte van de vrouw.
Als hij zijn driften beheerst, is hij sterk
als een leeuw, als zijn driften hem
beheersen is hij belachelijk als een aap.
Toch één
én bemerking: een aap is niet
noodzakelijk een belachelijk wezen
maar toegegeven, dit wezen vertoont wel een sterke gelijkenis met de mens.
De kerngedachte van dit oude liefdesverhaal wordt echter op gebalde
balde wijze weergegeven in het
hoofdstuk 8 in de verzen 5 tot 7.. Deze gedachte vormt de stuwende kracht achter onze samenkomst:
"...druk
druk mij als een zegel op je hart, als een zegel op je arm,
want sterk als de dood is de liefde,
hard als de hel is de hartstocht;
tstocht; haar flitsen zijn flitsen van vuur,
een vlam van de Ene;
een stortvloed van water kan de liefde niet blussen en rivieren spoelen haar niet weg;
al geeft iemand alle geld van zijn huis voor de liefde, vol verachting zullen ze hem afwijzen."
Vriendelijke kringgroeten, namens de A.V.
het secretariaat. Tel.013.333991 of 013.663721. E-mail:
E
secretariaat@catharinakringdiest.be
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