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

Veel leesgenot!

Met deze brief worden jullie van harte uitgenodigd tot deelname aan twee
activiteiten.

1. Herdenkingsviering.
Vriendinnen en vrienden, op zaterdag 31.08.2019 houden wij onze jaarlijkse
herdenkingsviering in de Sint Trudokerk van Webbekom.
Aanvangsuur: 19.00 uur.
Mensen" hebben zich altijd vragen gesteld. Vaak hebben die vragen betrekking op een aangeboren
zoektocht naar inzicht en geluk. Vragen stellen is één maar oplossingen vinden is twee.
Paulus stelt dat "de liefde nooit
vergaat" (1Kor. 13,8) en in het
wondermooie Hooglied staat
dat "de liefde sterk is als de
dood" (Hooglied 8,6)".
(Afbeelding: illustratie bij het
Hooglied)
Deze warme woorden en de
dankbare herinnering aan onze
overleden
vrienden
en
vriendinnen brengen ons samen
in de Sint Trudokerk.
Dit werk)jaar zijn onze kringleden Celis Marguerite, Caudron Georges, Van Schoonbeek Carol, Janssens
Julia, Bervoets Georges, Neyskens Solange, Isenborgs Guido en Marsoul Walter van ons heengegaan.
Alle kringleden, die sedert het werkjaar 2008 de "grote overtocht" hebben ondernomen, worden eveneens
in herinnering gebracht en "Herinneren is een vorm van ontmoeten".
Voorganger tijdens deze viering is onze pastor Jef. Het Catharinakoor o.l.v. Jan Uten en begeleid door
Charel Torbeyns verzorgt de gezangen.
Na de viering worden alle aanwezigen uitgenodigd in de pastorie van pastor Jef voor een
"ontmoetingsmoment" (met een natje en een droogje).
Vrienden en vriendinnen: zeer welkom!!! (Zie keerzijde)
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2. Uitstap naar de abdijsite
Herkenrode.
Op donderdag 12.09. 2019 bezoeken wij de
Abdij van Herkenrode
Adres: Herkenrodeabdij 4, 3500 Hasselt
Wij verkennen er het hedendaagse en zeer
bijzondere kruidenpark (2 ha.). Je ontdekt er
hoe mensen van alle tijden en culturen de meer
dan 500 verschillende kruiden gebruiken.
Programma:
13.00 uur: Vertrek met eigen wagens aan de parking van het Beverbeekhuis.
Carpoolen is mogelijk. Geef een seintje als je met iemand wenst mee te rijden.
13.30 uur: Samenkomst aan de ingangspoort van de abdij (Foto boven).
14.00 uur: Bezoek, onder begeleiding van een herborist, aan de kruiden-en inspiratietuinen
15.45 uur: Tijdens een korte wandeling op de abdijsite begeleidt de gids ons naar het kunstwerk
‘ The quiet view’ van Hans op de Beeck.
16.30 uur: Afsluiten doen wij met een drankje in de prachtig gerenoveerde Paardenstallen.
Deelnameprijs: € 10 p.p. :( inkom, gids, koffie en taart inbegrepen.)
Inschrijven voor 1 september door storting van € 10 p.p. op het rekeningnummer van
VZW Catharinakringdiest --- BE 64973157083652 --- met vermelding Herkenrode
Vriendelijke kringgroeten,
namens de Algemene Vergadering: het secretariaat.
Tel.013.333991 of 013.663721.
E-mail: secretariaat@catharinakringdiest.be
(Afb. Wandtapijt: de dame en de éénhoorn - 1484))
Een tekst uit de 15e e. luidt: “Een eenhoorn is zo sterk, dat geen jager
hem vermag te vangen. Maar een maagd wordt geplaatst daar waar hij
verwacht wordt, zij opent haar schoot en de eenhoorn legt zijn kop
daarin.".
De eenhoorn is een fabeldier, een kruising van een
paard en een bok met een leeuwenstaart. Op zijn
voorhoofd draagt hij één enkele hoorn.
In familiewapens is de eenhoorn het symbool voor
kracht en dapperheid, maar in het wapenschild van
de abdij van Herkenrode verwijst hij naar de
christelijke symboliek, naar kuisheid
en
maagdelijkheid.
Domenico Zampieri, Maagd en eenhoorn (rond 1602)
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