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Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de interne werking van onze vereniging en zullen
bijgevolg niet verder verspreid worden. De gegevens worden bewaard zolang als nodig voor de na te streven
doelen van onze kring.U hebt steeds de mogelijkheid u uit te schrijven of uw gegevens te controleren en aan te passen."

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 01.12.2018
VIEREN WIJ ONS
CATHARINAFEEST.
Locatie: zaal van "Ons Tehuis".
Aanvangsuur: 16.00 uur (stipt).
Het voorprogramma (1 tot en met 4) omvat

1.Welkomswoord door onze voorzitster Mariette.
2 Een pittige voordracht verzorgd door Fons Bonroy. met als
onderwerp: Begijnenhumor.

Vanaf het einde van de 12de eeuw gingen religieuze vrouwen (in West-Europa) in kleine, onafhankelijke
gemeenschappen leven. Zij kozen voor een eenvoudig, kuis en onthecht leven, in de geest van het evangelie.
Ons zeer creatieve kringlid Pros Van Leeuw, voormalig koorleider en ondervoorzitter van de kring, heeft op
een unieke wijze (cfr. bovenstaande afbeelding rechts) het "kloppende hart" van ons begijnhof geschilderd.
Begijnen waren inderdaad "Mulieres Religiosae", religieuze vrouwen. Maar... hadden zij het lachen
verleerd? Fons doet hun "boekje open.
3. Aankondiging van ons reisdoel 2019;
4 Viering van onze jarigen. De volgende kringleden beschikken over een uitstekend tikkende klok:
1938:Jean Celis, Herman Dewel, Vanerum Jacqueline, Pollaris Jozef, Vanderstukken Jaennine, Vanoppré
Raymond, Swinnen Annette
1933: De Cabooter Paul, De Wolf Gerard, De Flem Nelly, Parton Mathilde, Sneyers Germaine.
1928: Coudron Georges, Reviers Yvonne,

5.Het Catharinamaal.
Andermaal staan Jeanneke en Charel met veel toewijding en kunde aan het fornuis. Zij vergasten ons
op een heerlijke maaltijd. Alle kringleden zijn van harte uitgenodigd tot deelname. Jullie bijdrage? Enkel een
uitstekend humeur!!! Gezellig samenzijn en gelegenheid tot het vernieuwen van het lidmaatschap (€ 5 p.p.)
Beste vrienden en vriendinnen, gelieve a.u.b. jullie deelname aan het Catharinafeest te melden aan het
secretariaat en dit voor zat.24.11.2018.
Vriendelijke kringgroeten, Het secretariaat. Tel.013.333991 of 013.663721.
E-mail: secretariaat@catharinakringdiest.be
Rek.nr. van de Catharinakring: BE 64 973157083652
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