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Beste vrienden en vriendinnen van de Catharinakring,
Deze brief bevat veel “zoets” maar spijtig genoeg ook een droevig bericht.
Mogen wij eerst uw actieve belangstelling vragen voor onze volgende activiteiten:
1. Benefietconcert op vrijdag 22.09.06 om 20 uur in de Catharinakerk.
*Ons Catharinakoor o.l.v. ondervoorzitter Pros Van Leeuw,
*de Tevonaband (volwassenen met een mentale handicap)
*en de gekende soliste Chantal Câlin
verlenen hieraan hun zeer gewaardeerde medewerking.
De presentator van dienst is Fons.
Ons koor zal u, samen met Chantal Câlin, vergasten op een gedurfd repertoire.
Aan de toehoorders wordt een briefomslag overhandigd waar ieder, naar vermogen, een
financiële bijdrage kan in deponeren.
De integrale opbrengst wordt overgemaakt aan het kankerfonds “Zacht Licht”.
De toegang is gratis.
Alle kringleden zijn, samen met vrienden en kennissen, van harte welkom. Zoals het goede
Bourgondiërs past, sluiten wij af met een babbeltje bij een natje.
2. Het “Hooglied”.
Op de monumentale toegangspoort van ons begijnhof staan de lokkende woorden: “Comt in
mynen hof mijn syster bruid”.
Deze woorden verwijzen naar het “Hooglied”. Dit merkwaardige boek is, met zijn 117
verzen, een van de kleinste boeken in de bijbel. Het is een bijzonder mooi boek en het wordt
daarom “Het Lied der Liederen” genoemd.
Op vrijdag 13.10.06 om 20 uur organiseert de kring een avond rond dit prachtige en
intrigerende lied in de sfeervolle Catharinakerk.
Verlenen hun medewerking aan deze avond:
*Lezers: Ann Neuts en Johan Van Der Eycken.
*De muzikale intermezzi worden gebracht door een kwartet bestaande uit Katleen Tobback
(viool), Diane Daniëls (viool), Bernadette Spaas (altviool) en Olivia Putman (cello).
Deze musici maken deel uit van het Alumni-orkest en brengen werk van Vivaldi, Schubert
en Händel.
*Doctor Michel Van Der Eycken, geschiedkundige, houdt een korte en verhelderende
lezing over: “De 17de eeuw als bloeiperiode van de Begijnenbeweging in Diest”.
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*Doctor Mark Van Vaeck, literair historicus en professor Nederlandse Literatuurstudie aan de
KUL, belicht dit “Lied der Liederen” vanuit een ongewone invalshoek.
*Chantal Câllin zingt, tot slot, een prachtig liefdeslied. Zij wordt hierbij instrumentaal
begeleid door de Alumni-musici.
Het geheel wordt afgerond met een receptie.
De toegang is gratis.
Dit wordt een avondje om van te “snoepen”.
Alle kringleden en hun kennissen zijn van harte welkom.
3.“De Rode Loper”.
*Onze erg geslaagde reis naar Herbeumont is uitgedraaid op een verschrikkelijke en alles
verslindende verslaving. Er wordt namelijk verder en met een ongekende passie… pétanque
gespeeld. De deelnemers aan dit verzengende spel hebben helemaal geen boodschap aan de
olympische leuze. Erger: zij noemen het flauwe kul. Zelfs de immer minzame Marcel
Suykerbuyck lukt er niet in om de zeden, tijdens dit spel, te verzachten.
*De dagelijkse beelden van de Vuelta doen ons weer dromen over onze heerlijke tocht naar
Compostela. Ondertussen wordt intens gewerkt aan de voorbereiding van “Assisië 2007”.
*Ria heeft, na een geslaagde knieoperatie, weer de groep van de tochtgenoten vervoegd.
*Tochtgenoten: Data van de wandelingen: 10.09.06 en 24.09.06
08.10.06 en 22.10.06
.
05.11.06 en 19.11.06.
03.12.06 en 17.12.06.
*Ons Catharinafeest (25.11.06) zal doorgaan in de balletzaal van het CCBD. Traditioneel
worden dan onze jarigen gevierd. Dit jaar zijn Adèle Berckx (11.01.26) Marguerit Celis
(13.12.26) en Jeanne Simons (10.12.21) aan de beurt. Wie net dertig of veertig is zal dus nog
een tijdje geduld moeten uitoefenen. Eén goede raad: volhouden!! Nader bericht volgt.
*De driejarige termijn van de huidige bestuursploeg is verlopen. Dit houdt in dat de algemene
vergadering opnieuw een voorzitter of voorzitster moet kiezen en tevens de kandidaturen van
de leden van de werkgroep moet aanvaarden. Kandidaten voor zowel het voorzitterschap als
de werkgroep melden zich voor 25.11.06 bij onze ondervoorzitter Pros Van Leeuw.
*Op 31.10.06 zal onze kring opnieuw deelnemen aan de lichtstoet die Het Sacrament van de
St Sulpitiuskerk naar de Allerheiligenkapel zal overbrengen. Verder nieuws volgt.
*Even wennen.
Vanaf oktober 2006 wordt de uitbating van het Gasthof 1618 overgedragen. Onze voorzitster
Magda Vanmuysen was vergroeid met het Gasthof. De kring wil van harte “dank u” zeggen
voor de gastvrijheid en de steun die wij mochten ervaren. Het haardvuur zal voortaan een
andere warmte verspreiden.
Magda verdwijnt echter niet uit het beeld van het Begijnhof. “‘t Konijntje van ’t Begijntje”
(Kerkstraat 16) blijft lustig rondhuppelen door de straatjes en over de pleintjes. De
“grootjuffrouw” investeert dus verder in het Begijnhof. Meer: wie voortaan de wereldwinkel
aandoet zal mogelijk, op een verrassend vriendelijke manier, door haar bediend worden.
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In memoriam Rudy.
Op 26.08.06 is Rudy Mertens overleden. Rudy was onze onbekende, stille medewerker. Hij
verzorgde op een onberispelijke manier de tafeldienst bij meerdere van onze activiteiten.
Rudy vervulde die taak zo goed dat de engelen van de hemel en de aarde even bleven rusten
en stil fluisterden:” Hier woont een dienstbaar man, die zijn werk uitstekend doet”.
“Zo is ook het geloof op zichzelf genomen, zonder zich in daden te uiten, dood”.(Jac. 2,17)
Rudy confronteert ons op een plotse manier met dit gegeven.
De Catharinakring zal hem dankbaar blijven herinneren.

Het secretariaat.
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