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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,
De Joods-Hongaarse schrijver Gyorgy Konräd onderscheidt "de vrijheid om jezelf te zijn" van "het
vrij van jezelf zijn". Dat laatste komt er op neer dat je niet de slaaf wordt van je voorkeuren, wensen,
opvattingen en vooroordelen. maar de verantwoordelijkheid voor je medemensen accepteert.
De hoogste vorm van vrijheid is volgens hem "vrij zijn voor de anderen".
Konräd: "Ik zie graag gevers, zij kennen de spontane vreugde van het belangeloos geven".
Vrienden en vriendinnen ,
wij nodigen jullie graag uit tot deelname
aan het novembernoveen.
Datum: 05.11. 2019
Locatie: Allerheiligenkapel
Aanvangsuur: 09 uur.
Wij willen de kille novembermaand
starten met een "warme" viering in een
"hemels tempeltje.
In de Allerheiligenkapel staan 160
beelden van "gevers en geefsters"
opgesteld.
(Foto Damiaan De Veuster)
Samen met dit krachtig legertje vieren wij onze onderlinge verbondenheid en
voeden wij de blijvende band met al diegenen die ons zijn voorgegaan.
Tijdens deze viering verzorgt het Catharinakoor o.l.v. Jan Uten en begeleid
door onze accordeonist 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.
Tijdens het ontbijt wordt de gelegenheid geboden om in te schrijven voor
deelname aan het Catharinafeest dat doorgaat op 23.11.19 in zaal "Ons
Tehuis", aan de prijs van €6 per persoon. (Nader bericht volgt.)
Vriendelijke kringgroeten,
namens de Algemene Vergadering: het secretariaat.
Tel.013.333991 of 013.663721.
E-mail: secretariaat@catharinakringdiest.be
Rekeningnummer: BE 64 9731 5708 3652.
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