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veertiende jaargang

november 2017

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

Veel leesgenot!

Beste vrienden en vriendinnen,
OP ZATERDAG 25 NOVEMBER VIEREN
VIEREN WIJ ONS CATHARINAFEEST.

Locatie: zaal van "Ons Tehuis".Aanvangsuur: stipt om 16 uur.
Programma:
Vooraf: gelegenheid tot het hernieuwen van het lidmaatschap (€ 5 p.p.).
16 uur: verwelkoming en korte powerpoint presentatie over het reisdoel 2018 .
16.30 uur: Catharinamaal. Jeanneke en Charel staan weer met volle overgave aan het
fornuis. Het menu: kipfilet met champignonroomsaus en frieten.
Tijdens het eten worden beelden getoond van de voorbije activiteiten van onze kring.
Na de maaltijd vieren wij onze jarigen:
• °1937: Appels Carolus, Bergers Ghislaine, Bervoets Georges, Claessens Hilda, Driesmans
Jeanne, Eeckhout Roger, Jacobs Roger, Pelsers Françine, Schenal Irène, Sleeckx Jef, Smets
Romain, Steenwegen Marcel, Thys Josée, Uten Lieve, Van Der Auwera Jules, Vertessen
Mia, Wouters Willy.
• °1932:Peersman Simonne, Juchtmans Ria, Kerkhofs Philomena, Van Hecke Etienne,
• °1927: Daems Lea, Vounckx Louisa.
• °1922: Van Leeuw Pros, Janssens Julia
Beste vrienden en vriendinnen,
gelieve a.u.b. jullie deelname te bevestigen aan één van onze covoorzitsters of aan één van de leden van de Algemene
Vergadering of aan het secreatriaat en dit voor 19.11.2017. Dit
laat ons toe om de juiste hoeveelheden te berekenen en alle
deelnemers van spijs en drank te voorzien. Dank en Welkom!!!
Afbeelding (Metafoor): Zijn "sleutel" is te klein voor haar
"slot". Vlaamse pentekening ca 1470.
Na de dood van haar ouders leeft de patrones van ons Begijnhof
en van onze kring, Catharina van Alexandrië, een uitgesproken
luxueus leventje. Trots wijst zij ieder huwelijksaanzoek af. Geen
enkele kandidaat voldeed immers aan haar verwachtingen. De
legende vertelt hoe zij dan een kluizenaar ontmoet die haar
gevoelig maakt voor Christus als "haar ware bruidegom".
Zo bleef zij maagd maar werd vervolgens ook martelares omdat
Keizer Maxentius (Romeinse Keizer van 306 tot 312) "smoor" op
haar werd en zij ook hem afwees. Catharina werd, op last van
Maxentius, onthoofd.
Historische feiten en fictieve elementen hebben zich ook in haar boeiende hagiografie verweven.
In het vroege christendom stonden ascese en maagdelijkheid hoog in aanzien.
Het is dus best mogelijk dat sommige tijd- en geestesgenoten van Catharina toen monkelend
gefluisterd hebben:"Zelfs de sleutel van Maxentius was te klein". Maar, vriendinnen en vrienden, dit
laatste berust helemaal niet op een historisch betrouwbare bron.
Vriendelijke kringgroeten, namens de Algemene Vergadering, het secretariaat.
Tel.013.333991 of 013.663721.
E-mail: secretariaat@catharinakringdiest.be
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