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tiende jaargang

Januari 2013

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,
een hartverwarmend en hoopvol 2013 !
De Nederlandse dichter Lucebert schreef onvergetelijk mooie regels in zijn gedicht ”De zeer
oude zingt” (1974)
“Alles van waarde is weerloos,
wordt van aanraakbaarheid rijk
en aan alles gelijk”.
Ook Anton Van Wilderode gelooft rotsvast in
“zachte waarden”.
“De zachte dingen blijven toch bestaan
hoe hard en ruig de wereld wordt daarbuiten:
ik zie de sterren blinken op de ruiten,
ik hoor de voeten van de herders gaan.”
(Uit “De dag sneeuwt dicht”.)
Ook in 2013 zal onze kring de “Lof der zachte waarden” blijven zingen.
Omwille van “omstandigheden” start onze jaarwerking wel één week vroeger dan gepland.
Lichtmis valt immers op 02.02 , midden in de winter. Het is het feest van het steeds sterker
wordende licht.” Lichtjes” tegendraads vieren wij op

zondag 27.01.2013 het feest van Lichtmis.
Ook dit keer is Marina ons “Pannenkoekenvrouwtje”.

Het programma:
Aanvangsuur: 16 uur.
Locatie: Balletzaal van het C.C.Begijnhof Diest.
Programma:
 16.00 uur: Opening: Catharinakoor.
 16.10 uur: p.p.presentatie: “Het RAD”.
 16.20 uur: p.p.presentatie: “Reis 2013” (J. Pot)
 16.30 uur: Aanvang van het Pannenkoekenfeest.
 De tafeldienst wordt verzorgd door vrijwilligers.
 18.00 uur: Samenzang o.l.v. Jan Uten. De begeleiding wordt
verzorgd door onze “speelman” Charel”.
 19.30 uur: Slotzang

Vrienden en vriendinnen, van harte welkom!
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 De pannenkoeken en de bijhorende koffie worden gratis aangeboden. Nadien vragen
wij voor alle dranken € 1,5 per consumptie.
 Mogelijkheid tot hernieuwing van het lidmaatschap.

Te noteren data in 2013.
-Zondag
27 januari:
-Zondag
3 maart:
-Zondagnamiddag 17 maart:
-Zondag
14 april:
-Vrijdag
26 april:
-Woensdag
15 mei:
-Zaterdag
22 juni:
-Vanaf
05 juni:
-Juli of augustus 2013:
-Zaterdag
31 augustus:
-Begin september:
-Begin november:
-Zaterdag
23 november:
-Zondag
15 december:

Feest van Lichtmis: 16 uur.
(H)Eerlijk ontbijt
Vierring Kruisheren. Aanvang: 15.00 uur. Kloosterkerk.
Brunch “Zacht Licht” (Atheneum Rozenberg Mol)
Benefietconcert in de O.L.Vrouwkerk.
Gemeenschapsviering Femma (Scherpenheuvel)
Feest van de zomerzonnewende
Start petanque (juni, juli en augustus)
Boottocht
Herdenkingsviering Webbekom
Reis Madrid en omgeving.
Ochtendviering Allerheiligenkapel, gevolgd door ontbijt.
Catharinafeest (Zaal Ons Tehuis)
Dankfeest.

Na 196 jaar verlaten de Kruisheren Diest.

Hun kerk is verkocht en hun klooster wordt afgebroken.
Onze kring wil aan dit feit een gepaste aandacht schenken.
In samenwerking met de Kruisheren beleggen wij een
academische zitting op zondag 17.03.2013.
Verder nieuws over deze zitting volgt in de nieuwsbrief van
februari.
Als eerste kennismaking met de bewogen geschiedenis van het
Kruisherenklooster brengen wij kruisheer Jef Beckers (foto) in
herinnering. Hij is geboren in Heusden op 29.03.1916 en werd samen met 20 ordebroeders
en 10 andere missionarissen vermoord in Buta (Noord-Kongo) op 30.05.1965.
o Jef was van 1930 tot 1937 leerling aan het
plaatselijke Sint Jan Berchmanscollege.
o In 1937 trad hij in bij de Diestse Kruisheren, genoot
hier zijn opleiding theologie en werd in Diest tot
priester gewijd op 05.08 1943.
o Op 05.12 1945 vertrok hij naar Noord- Kongo, waar
hij werkzaam was als kapelaan en broussepater
tot…1965.
Vriendelijke kringgroeten.
Namens de werkgroep:
het secretariaat.
Tel. 013.333991
E-mail:marsoul_h@hotmail.com
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