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zestiende jaargang

januari 2019

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

Veel leesgenot!

Beste vriendinnen en vrienden,
Het beeld van een hond is mogelijk het minste van de verwachtingen bij een
nieuwjaarswens Toch... dit beeld roept onvoorwaardelijke trouw op.
Trouw aan de kern van het verhaal dat wij schrijven. Dat verhaalt over "Love
Letters in the Sand". Niet die van Pat Boon maar die van iemand die lang
geleden het wondermooie en onsterfelijke lied van de hartverwarmende liefde
heeft gezongen.

Van harte: een liefdevol 2019. Wij klinken op jullie geluk en blikken
samen en verwachtingsvol 2019 tegemoet.
Vrienden en vriendinnen; met deze brief nodigen wij jullie uit tot deelname aan
twee trefmomenten in het fonkelnieuwe 2019...

1.Ons Feest van Lichtmis. ("Pannenkoekenfeest")
Ons pannenkoekenvrouwtje van dienst is weer Marina.
Wanneer: 03.02.2019 Waar: zaal van "Ons Tehuis" (Zoutstraat Diest)
Aanvangsuur: 15.00 uur.
Het programma: 1.Inleiding. Verwelkoming.
2. Korte power point presentatie.
3..Pannenkoeken smullen.
4. Gezellig samenzijn met samenzang.
Omdat vriendschap hoog in ons vaandel staat en wij de tradities van onze begijnen levendig willen
houden, is de deelname aan dit feestje gratis en bedoeld om de vriendschapsbanden aan te halen

2. Onze reis (2019) naar het land van de Katharen.

Beste vrienden en vriendinnen, jullie worden allen vriendelijk uitgenodigd op de presentatie van
deze reis op....

donderdag 17 januari om 20.30 uur in het "Beverbeekhuis".
John Pot verzorgt de presentatie. De organisatie van de reis berust bij J. en A. Pot.
Iedereen is van harte welkom op deze twee activiteiten.
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3. Jaarprogramma 2019 (mogelijk onvolledig).
Feest van Lichtmis:
(H)Eerlijk Ontbijt:
Benefietconcert:
Uitstap Mechelen:
Zomerzonnewende:
Herdenkingsviering:
Allerheiligenviering:
Catharinafeest:

03.02.2019
17 03.2019
03.05.2019
14.05.2019
29.06.2019
31.08.2019
05.11.2019
23.11.2019

namens de Algemene Vergadering:
Het secretariaat. Tel.013.333991 of 013.663721.
E-mail: secretariaat@catharinakringdiest.be
Rek.nr. van de Catharinakring: BE 64 973157083652

BE 64 9731 5708 3652

Catharinakring Diest vzw

