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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 kringleden,
In het boek Tobit staat een snedig zinnetje: ”Wat jij niet wilt dat jou overkomt,
doe dat ook een ander niet aan. (Tobit 4,1l).
Met deze gedachte wil de schrijver benadrukken dat de kwaliteit van het leven
bepaald wordt door de verhouding tot de medemens.
Metéén wordt ook één van de fundamenten van ons kringleven aangegeven en
daarom beleggen wij in de maand november twee “heerlijke” trefmomenten.

1. Op vrijdag 05 november om 09.00 uur verzamelen wij in
de Allerheiligenkapel.
Ons koor verzorgt er de ochtendviering onder de kritische
blikken van een zeer respectabele “gemeenschap van
heiligen”.
Nadien wordt aan al de aanwezige kringleden een ontbijt
aangeboden in de refter van de zusters Augustinessen van
het AZ-Diest.
Vrienden en vriendinnen van harte welkom.
De leden van onze werkgroep zorgen voor een hartelijke
ontvangst.
De Allerheiligenkapel. 156 jaar geleden werd in deze
neoclassicistische bedevaartskapel de eerste
eucharistieviering opgedragen. De kapel is gebouwd naar
het plan van de toenmalige “stadsbouwmeester” Van Roelen..Zij is opgetrokken aan de voet
van een heuvel.. Deze heuvel staat vanaf de 13de eeuw bekend onder de benaming
“Kluisberg”. Vanaf de 14de eeuw werden de flanken van deze heuvel met wijnstokken
beplant. Maar: een “heuvel” is een betrekkelijk lichte of kleine verhevenheid van het
aardoppervlak. Dus zouden wij eerder moeten spreken over de “Kluisheuvel”. Maar dit klonk
in de oren van onze voorzaten teveel als ….Scherpenheuvel. Voor een historisch correcte
toelichting over deze aberratie verwijzen wij echter naar onze volgende activiteit.
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2. Op zaterdag 27 oktober om 16.30 uur start ons jaarlijks Catharinafeest.
Locatie: balletzaal van het CCBD. (Cultureel Centrum Begijnhof Diest).
Ons culinaire aanbod wordt verzorgd onder de kundige leiding van Jeanneke en Charel.
Dit jaar serveren wij “frieten met stoofvlees”.

Verloop van het feest:
Wij openen met een aperitief.
Korte verwelkoming door de voorzitster.
Zeer kort “algemeen overlegmoment” met o.m. een toelichting over het reisdoel 2011.

Michel Van der Eycken verzorgt vervolgens een causerie met als onderwerp:
“Het Bourgondische Diest: de bier en wijngeschiedenis van onze stad”
Aanvang van de Catharinamaaltijd met aansluitend de
viering van onze jarigen.
De volgende kringleden beschikken over een uitstekend
tikkende “klok”: Claeskens Adrienne, Impens
Roger,Omloop Angèle, Ponet Dolly, Rayen Maria en
Verwimp Leo.
Aan Magda Van Muysen wordt het erelidmaatschap
toegekend.
Gezellig samenzijn met muziek en zang (aangepaste zangboekjes) en gelegenheid tot
hernieuwing van het lidmaatschap.
De leden van de werkgroep en iedereen die een handje wil helpen, verzorgen de tafeldienst

Beste kringleden: van harte uitgenodigd tot deelname..
Prijsvraag. Deze Franciscaanse broeders uit het ons bekende klooster van Gubbio, hebben
Tobit 4,11 gelezen en… begrepen. Zij worden nu
voor een dilemma geplaatst: ofwel verjagen zij de
muis, ofwel verzaken zij aan hun “opdracht”. De
kleinste van de twee franciscanen heeft echter een
oplossing gevonden die blijkbaar de goedkeuring
van zijn veel grotere medebroeder wegdraagt.
Vraag: “Wat stelt hij voor?”. Het meest originele
antwoord wordt tijdens het Catharinafeest
bekroond met een zeer spirituele prijs. De
antwoorden dienen voor de aanvang van het
Catharinamaal overhandigd aan een lid van de
werkgroep.

Vriendelijke kringgroeten
Namens de werkgroep: het secretariaat.
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