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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 vriendinnen en vrienden,
november mag dan wel een "donkere" maand zijn maar... gelukkig
bestaat er een zeer afdoende remedie tegen een mogelijke opstoot
van zwaarmoedigheid.
Robert Escarpit: " Humor kan ons ontspannen zonder ons in slaap
te wiegen, kan ons bevrijden zonder ons te verdwazen en kan ons
vertrouwd maken met de ernst van het leven zonder ons te
verpletteren.”
Veel te lang geleden werd er ook gelachen in de kerk en wel met
Pasen.
In de 15e eeuw ontstond in Beieren de traditie van de paaslach. Op het einde van de paasdienst keek
men verwachtingsvol uit naar de ‘Risus paschalis’, de paaslach. Dan vertelde de pastoor een
Ostermärlein, een grappig paasverhaaltje met de bedoeling de mensen aan het lachen te brengen.
Voorwerp van spot waren de duivel en o.m. ook Petrus en Johannes die in hun ijdele poging om als
eersten bij het lege graf te komen, mekaar niet alleen voor de voeten liepen maar bovendien
afgetroefd werden door een..."vrouw". Die mopjes stonden in dienst van de Blijde Boodschap.
Drie eeuwen later was het uit met de pret.
Op bevel van hogerhand werden geen grappen meer getolereerd onder kerkgewelven.
Met deze brief worden jullie van harte uitgenodigd tot deelname aan
een bijzonder vreugdevolle activiteit:

op dinsdag 06.11.18 om 09 uur nemen wij in de

Allerheiligenkapel deel aan het novembernoveen.
Onze garantie: een hemels tempeltje en een uitstekend gezelschap
waaronder een legertje vriendelijk ogende heiligen
Tijdens deze viering verzorgt het Catharinakoor o.l.v. Jan Uten en
begeleid door Charel Torbeyns de gezangen.
Na de viering worden alle aanwezige kringleden van harte
uitgenodigd tot deelname aan een gezellig gezamenlijk ontbijt.
Locatie: refter van de Zusters Augustinessen (M. Theysstraat).
Wij vergasten alle deelnemers op twee belegde broodjes, koffie en
één koffiekoek.
Vriendelijke kringgroeten,
namens de Algemene Vergadering:
Het secretariaat. Tel.013.333991 of 013.663721.
E-mail: secretariaat@catharinakringdiest.be
Rek.nr. van de Catharinakring: BE 64 973157083652

Vrienden en vriendinnen noteer alvast de datum van ons Catharinafeest:
01.12.'18.
Locatie: Ons Tehuis. Aanvangsuur: 16 uur. (Nader bericht volgt.
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