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NR 1

zeventiende jaargang

januari-2020.

Onze kring kent drie hoofddoelstellingen onder de noemers Cultus,
Communio en Catharina. Wil je meer weten?

Surf naar www.catharinakringdiest.be

Veel leesgenot!

Vrienden en vriendinnen, wij wensen
jullie een opgewekte geest om 2020 te
penselen tot een warm en rijk
kleurenpalet.
Afb.: de Catharinakring in vergadering
getekend door ons betreurde kringlid
Veerle Van Leeuw, + 27.12.2019. "
Niets gaat sneller dan de jaren"
(Ovidius). Soms wekt deze vaststelling
weemoed op. Toch stappen wij met
vastberaden tred 2020 tegemoet. Onze
kring haalt daartoe zijn mosterd bij onze
Begijnen. Deze vrome vrouwen grepen
alle mogelijke gelegenheden aan om het
verblijf in het "Besloten Hof" aantrekkelijk te maken. Tijdens die feesten heerste er een warm gevoel
van intense verbondenheid. Onze begijnen zijn "voorbij gegaan", maar hun tradities blijven staande.
Ook wij vieren het feest van Lichtmis en nodigen jullie van
harte uit tot deelname aan ons

Pannenkoekenfeest.
Ons pannenkoekenvrouwtje Marina "houdt ook dit jaar haar pannetje warm".
Wanneer: 02.02.2020
Waar: zaal van "Ons Tehuis" (Zoutstraat Diest)
Aanvangsuur: 15.00 uur.
Het programma:
1. Korte verwelkoming en mogelijkheid tot het hernieuwen van het lidmaatschap 2020.
2. Voorstelling activiteiten 2020.
3. Toekenning van het erelidmaatschap.
4. Pannenkoeken smullen.
5. Gezellig samenzijn met o.m. samenzang.
Lidmaatschap 2020. Mogen wij vriendelijk vragen om, liefst nog in de loop van de maand
januari en ten laatste net voor de aanvang van het Feest van Lichtmis, de ontbrekende
lidgelden (€5 per persoon) te vereffenen. Dit "klusje kan ook geklaard" door een overschrijving op
het onderstaande rekeningnummer van de Catharinakring. Ieder wordt met open armen onthaald.
Van harte welkom!!!!
Vriendelijke kringgroeten
namens de Algemene Vergadering:
het secretariaat. Tel.013.333991 of 013.663721.
E-mail: secretariaat@catharinakringdiest.be
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