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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, van harte welkom
op ons Catharinafeest.
1. Op zondag 27.11.11 vieren wij ons jaarlijks Catharinafeest.
Locatie: Balletzaal van het CCBD ( Begijnhof Diest).
Aanvangsuur: 16.30 uur
Het programma:
*Evocatie van onze reis naar Portugal. De “kiekjes” en
commentaren worden verzorgd door Karel Bosmans (12 min).
*Voorstelling en toelichting van het reisdoel 2012 :Daun.“Kiekjes” en
commentaren worden verzorgd door Leander Laruelle (12 min).
*Korte (3 min.) algemene vergadering met o.m. vaststelling van de contributie.
*17.00 uur aanvang van het Catharinamaal.
Dit jaar serveren wij kalkoengebraad met champignonsaus en… zelfbereide,
overheerlijke frietjes. Charel en Jeanneke staan aan het fornuis.
De maaltijd wordt gratis aangeboden door de Catharinakring. De leden van de
werkgroep en iedereen die een handje wil helpen, verzorgen de tafeldienst.
*Viering van de jarigen. Ook dit jaar zetten wij onze “kranige knapen en
prompte meiden” in de bloemetjes:
-80 jaar: Kamoen Raymond 30/01/1931, Theunis Maria 30/11/1931
-85 jaar: Alberty Denise 19/03/1926, Hanssens Georgette 11/09/1926,
Berckx Adèle 11/01/1926, Celis Marquerit 13/12/1926,
Jorissen Simonne 25/11/1926,
Weckhuysen Maria 04/05/1926
-90 jaar: Clement Gust 22/01/1921 en Simons Jeanne 10/12/1921
* Apotheose: een daverende samenzang o.l.v. Jan Uten.
De feestdag van de H. Catharina ( 25.11). werd door de
wereldgemeenschap uitgeroepen tot de “Internationale dag
voor de verbanning van geweld tegen vrouwen’.
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2. Op zondag 6 november om 9 uur verzorgt het
Catharinakoor de gezangen tijdens de ochtendviering in de
stemmige Allerheiligenkapel.
Vrienden en vriendinnen van harte welkom!.
Na de gemeenschapsviering verzamelen wij in café Casino
(Grote markt) om er te genieten van mekaars gezelschap
en van een koffie of een aperitiefke, aangeboden door
deken Felix en door de Catharinakring.
3. Op zondag 20.11.2011 om 11 uur verzorgt ons
Catharinakoor de gemeenschapsviering in de
Catharinakerk van ons begijnhof.
Alle leden van onze kring worden van harte
uitgenodigd
tot
deelname
aan
deze
gemeenschapsviering. In deze viering willen wij
mekaar en onze overleden vrienden en vriendinnen
danken voor de vriendschap en de steun die wij
mochten ervaren
Voorganger is priester Borremans.
Beste vrienden en vriendinnen,
wij hebben een heerlijk kringjaar 2011 mogen beleven. Eenieders bijdrage was
hierbij onontbeerlijk.
Van harte dank.
Langzaam naderen nu de decemberdagen.
Zij worden «de donkere dagen van het jaar » genoemd. Meer en meer missen
wij de warmte en het licht van de zomerzon en af en toe komt “Sintemedunk”
zelfs om het hoekje kijken. Hiertegen bestaat een natuurlijk antibioticum: de
deugddoende warmte van een goed gezelschap.
Een bijzondere pluim wordt dit jaar toegekend aan ons
Catharinakoor (26 leden) o.l.v . Jan Uten. De faam van het koor
verspreidt zich tot ver buiten de landsgrenzen van de heerlijkheid
Diest. In 2011 werden in het totaal 17 optredens verzorgd
waaronder optredens in Alken, Rillaar, Scherpenheuwel, Molenbeek-Wersbeek,
Aarschot, Rodenberg, Boutersem en Zichem.
Vriendelijke kringgroeten en… hasta pronto
Namens de werkgroep: het secretariaat.
Tel. 013.333991 E-mail: marsoul_h@hotmail.com
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