Pagina 1 van 2

Nieuwsbrief van de Catharinakring Diest
D
vzw
Catharinakring Diest vzw
Tulpenstraat 21, 3290 Diest
Arr. Leuven 0653.875.911

NR 1

vijftiende jaargang

januari 2018

Onze kring kent drie hoofddoelstellingen onder de noemers Cultus, Communio en Catharina.
Catharina
Wil je meer weten?
Surf naar www.catharinakringdiest.be
www.
Veel leesgenot!
Beste vrienden en vriendinnen,
een gezond en gelukkig 2018 met heel veel "licht en warmte".
Ook de zon schenkt ons licht en warmte,
warmte maar... wat als die is
onder gegaan?
Wel, dan "weerkaatst" de maan, zij voert dan het licht tot bij
ons. Maar... wat bij een maanloze nacht.
Dan brengt het "vuur" licht en warmte.
warmte
Maar wat als de zon is onder gegaan
gaan, het een maanloze nacht wordt en, tot overmaat
overma van ramp, de
"verwarming en de elektriciteit" uitgevallen zijn.
Wat dan?
Sommigen wijzen dan op een erg nadrukkelijke wijze op een onuitputtelijke en
bovendien alternatieve lichtlicht en warmtebron: "Liefde!".
Om dat zaligee licht en die deugddoende warmte te ervaren, dient wel enige inspanning
geleverd: uit je comfortzone treden.
(Afbeelding Damiaan De Veuster , Tremelo 1840 - Molokaï 1889)
Vriendinnen en vrienden,, ook onze Kring wil een kleine bijdrage leveren tot een "hartverwarmend
samenleven".. Daarom nodigen wij jullie vriendelijk uit tot deelname aan ons
"Feest van Lichtmis".("
Lichtmis
Pannenkoekenfeest".)
Ons pannenkoekenvrouwtje van dienst is Marina.
Wanneer: 04.02.2018
Waar:: zaal van "Ons Tehuis" (Zoutstraat Diest)
Aanvangsuur:
anvangsuur: 15.00 uur.
Het programma:
1.Inleiding. Verwelkoming.
2. Korte powerpoint presentatie.
3..Pannenkoeken smullen.
4. Gezellig samenzijn met samenzang.

Welkom!!!!!!!!!

Gelieve jullie deelname te bevestigen vóór 30 januari.
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Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor onze zomerreis naar Leiwen (Moezel) ‘all in’:
Periode: van 27/08/2018 tot 31/08/2018.

Kostprijs: € 455 (incl. annulatie- en bijstandsverzekering).
Toeslag voor een single: € 43.
Inschrijven kan, door het storten van het bedrag op overgeschreven op het rek. nr van de Catharinakring Diest vzw
BE 64973157083652
Bijkomende info: Aan de deelnemers wordt nog een uitgewerkt reisprogramma bezorgd.
Wij vertrekken op maandag 27/08/2018 om 09 uur in de bocht aan ons Begijnhof.
Om 08.45 uur worden de koffers ingeladen.
Op vrijdag 31/08, na het ontbijt, pakken wij onze koffers en om 10.00 uur vertrekken wij huiswaarts.
Tussenstop in de Lunchgarden in Aupeye.

Ook de nog niet betaalde lidgelden kunnen in orde gebracht worden door storting van €5 per persoon op
Catharinakring Diest vzw: BE 64973157083652 .

Vriendelijke kringgroeten,
namens de Algemene Vergadering:
het secretariaat. Tel.013.333991 of 013.663721.
E-mail: secretariaat@catharinakringdiest.be
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