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NR 4

vijfde jaargang

september/herfstmaand 2008

Dit is het Informatieblad van de Catharinakring. Wij zijn een culturele vereniging van mensen die een
grote liefde en bewondering koesteren voor het Diesters begijnhof.
Onze kring kent drie
hoofddoelstellingen onder de noemers Cultus, Communio en Catharina. Wil je meer weten?
Surf naar http://members.lycos.nl/catharinakringdiest/
Via deze weg houden we u op de hoogte van onze activiteiten en een aantal interessante weetjes.
Veel leesgenot!

De Heilige Catharina van Alexandrië of Sint-Katrien is onder meer patrones van dichters, filosofen, maagden,
theologen, wetenschappers, hoogleraren, onderwijzers, studenten, kloosterzusters en predikanten
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Bezinningsmoment – verinneren
Hij voert mij in het wijnhuis, en de liefde is Zijn banier over mij.
(Hooglied 2,4)

Zou God een lusthof zijn
waarbinnen zich de liefde
afspeelt? Of zouden wij, mensen,
niet eens liefde kennen, als God
geen lusthof was? Binnen de
hindoeïstische mystiek denkt men
daar bevestigend over:
In het wezen van de godheid
openbaart zich een paar: Shiva,
de god van de liefde en Uma, het
vrouwelijke aspect van de
godheid, de bruid, zijn energie.
Ze is Shakti, zwanger van de schepping. De schoonheid van Uma en
de wellust van haar energie danken hun warmte aan de
tegenwoordigheid van de Welbeminde die haar op zijn beurt met
liefde aanschouwt en in haar zijn eigen verlangen en liefde ontsteekt.
De liefde van Uma is als een zuivere spiegel waarin Shiva zichzelf
schouwt en zijn eigen liefde. Androgyne liefde in God; androgyne
liefde in de mens. Lusthof van man en vrouw; liefdesband onder de
mensen. Er is maar één liefde beoogd…. En er wordt maar één
Schoonheid gevonden, die de liefde wekt. En dat is God….

(Swami Dayananda)
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De Catharinakring nodigt u uit op haar
Jaarlijks benefietconcert

Locatie:
Datum:

Sint-Catharinakerk van het Diesters Begijnhof.
26 september 2008 vanaf 20.00 uur.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Catharinakring op 26 september 2008
haar vierde Benifietconcert ten voordele van Zacht Licht vzw; een vereniging
die financiële steun verleent aan gezinnen die getroffen worden door kanker. Het
fysieke en emotionele leed wordt helaas maar al te vaak extra verzwaard door
hoge kosten. De Catharinakring prijst dit initiatief en haar leden zetten zich
graag in om het leed van de getroffenen mee te helpen dragen. Dit jaar wil de
Kring ook het schooltje van De Bremberg (dat zich richt op kinderen met een
mentale achterstand) helpen sponsoren! We willen u en uw vrienden, familie en
kennissen dan ook van harte aansporen om samen met ons te komen genieten
van een zeer sfeervol kleinkunstconcert met net zoals vorig jaar
gevoelsmuzikant Guido Cassiman (van het vermaarde Trio Cassiman) in een
glansrol!

“Komt vrienden, zit neder in den ronde”

o

Programma:
Vanaf 20.00 uur begint het concerto met optredens van
o Het Catharinakoor o.l.v. Jan Uten
 Het vriendenkoor van de Catharinakring
bestaat 5 jaar en brengt zowel volkse liedjes uit
eigen streek, als pareltjes uit andere culturen.
Samenzang is hier het codewoord!
o De Bremberg
 Het kinderkoor van de Bremberg verrast jong en oud met liedjes uit
hun repertoire!
Guido Cassiman
 Guido Cassiman heeft de jongste jaren een eigen chansonrepertoire
opgebouwd : Nederlandstalige maar ook Franse en Engelse
luisterliedjes
als
gekristalliseerde
levensinzichten.
Zijn
kleinkinderen, zijn band met de natuur, de zin van pijn en lijden,
liefde, verstilling en innerlijke vreugde, zijn thema's die hij met
toewijding en overgave bezingt. De inspiratiebron waaruit zijn
bezieling spruit, is zijn sterk aanvoelen van de eenheid van alles.
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Daarover schrijft hijzelf : "Mijn liedjes zingen over de universele
Liefde die alles en iedereen verbindt, over de rijkdom van
verscheidenheid en de weelde van eenheid."
Guido concerteert samen met zijn vrienden Wim Van Aelst
(keyboards) en Sylvia Witters (zang en dwarsfluit).
www.wonderwaves.be

De inkom is zoals steeds helemaal gratis. Tijdens de pauze en na afloop van het
concerto kunnen
de dorstigen zich met overgave laven aan witte en rode wijn, fruitsap en koffie
tegen de democratische
prijs van € 1,50 per consumptie. De opbrengst
van deze ganse avond wordt integraal overgemaakt
aan Zacht Licht vzw en De Bremberg.

Reis naar Monschau (van 30 juni tot 04 juli).
Een klein en kort verhaaltje over grote momenten.
24 kringleden hebben een bijzonder geslaagde vijfdaagse beleefd. Het
Eifelgebied is een wondermooie streek. Wij hebben voluit genoten van het
weelderige aanbod en… van de onderlinge vriendschap.
Ons verblijf, hotel “De Lange Man”, is gelegen in Monschau-Rohren, een
dorpje op enkele kilometers afstand van Monschau. Het naburige dorpje Höfen
wordt gekenmerkt door zorgvuldig gerestaureerde oude huizen en prachtige,
huizenhoge haagstructuren. In het typische, 17de eeuwse Monschau werd o.a.
een bezoek gebracht aan het imposante “Rode Huis”.
Wij ondernamen een boottocht op de Rursee en stapten langsheen de prachtige
boorden van dit uitgestrekte stuwmeer.
Tijdens het bewandelen van het Waldlehrpfad (4 km) verschafte Leander een
uitgebreide en boeiende toelichting over het bos en zijn bewoners.
Bij de avondactiviteiten werd er gekegeld dat “horen en zien” vergingen.
Winnen was de boodschap!! Pros vergastte ons op een initiatiecursus
“schetsen”: eerst goed leren kijken, vervolgens werd het perspectieftekenen
toegelicht en uiteindelijk kwam zelfs het tekenen van een naakt ter sprake.
Boze tongen beweren dat zij tijdens de afsluitende avond, de klokken van
“Arnemuiden” werkelijk hebben zien slingeren. Charel speelde accordeon en wij
zongen uit volle borst over “ Ein kleiner Matrose und seinem Liebeswahn.”.
De abdij van Mariawald lag verzonken midden een oase van rust en stilte en het
dorpje Heimbach imponeerde door zijn machtige burcht.
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Onze feilloze piloot Clement, leidde ons tot afscheid aan het Eifelgebied,
doorheen het ommuurde en mooie kleine stadje Nideggen.
In de herinnering zijn de prachtigste avonturen altijd diegene die men graag
heeft beleefd.

Herinneren is een vorm van ontmoeten
Samen met Anny, Magda en Francine en voorganger pater Jef hebben wij op
zaterdag 30 augustus in het stemmige kerkje van Webbekom onze overleden
vrienden Jos Wellens, Jan Van Steyvoort en Jos Neuteleers herdacht.
Gevoelens van weemoed en vreugde wisselden elkaar af. Weemoed om het
nooit meer, vreugde om het sterke gevoelen van verbondenheid.
Ons Catharinakoor heeft een bijzondere bijdrage geleverd om dit
ontmoetingsmoment tot een mooi gebeuren te laten uitgroeien.
“Draag mij als een zegel op uw hart, als een zegel om uw arm
want sterk als de dood is de liefde,
met de onverbiddelijkheid van het dodenrijk sluit zij ieder ander buiten.”
(Hooglied 8, 6)

Tochtgenoten
*Onze laatste wandeling van het seizoen zou geleid worden door Jos Wellens en
zou ons doorheen het mooie Averbode voeren. Het lot heeft er spijtig genoeg
anders over beslist. Jos lag op dat moment zwaar ziek te bed.
Wij zijn er dus zonder onze ervaren gids op uitgetrokken. Doorheen bos en
heide stapten wij tot Okselaar en nog veel verder (hé Clémenke). Het werd een
mooie afsluiter van een deugddoend wandelseizoen.
*Tijdens de vakantiemaanden hebben we nog 2 wandeltochten ondernomen.
Op 10 augustus stond onze traditionele Limburgse heidewandeling op het
programma. De heide stond in bloei en onze gids Georges was in bloedvorm.
Wij hebben zo’n 17 km afgemalen. Sommigen ondervonden wel last van hun
knieën en kuiten maar na een lekker stuk kaastaart was dat zo vergeten!?
*Op 24 augustus en na een tip van Roger, zijn we in Vleugt de vallei der 3
Beken gaan bewandelen. Deze wandeling werd geleid door een natuurwachter.
Wel wat modderig maar zeker de moeite waard. Zelfs Leander was in de
wolken over zoveel natuurschoon. 10 kringleden namen deel aan deze tocht.
**In september starten we het nieuwe wandelseizoen. Iedere tweede en vierde
zondag van de maand wordt er gewandeld, tenzij dit een feestdag zou betreffen.
We zullen ons uiterste best doen om nieuwe, onbekende plekjes te verkennen.
Tips voor wandelingen zijn zeker altijd welkom.
Voor meer info: commersmagda@hotmail.com of Tel. 013/778350
Magda en Clement.
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Belangrijke data
26.09.08:
28.09.08:
23.10.08:

Ons Benefietconcert. Locatie: Catharinakerk. Aanvang 20 uur.
Brunch KAV. Locatie: Ons Tehuis. Aanvang vanaf 10 uur.
Avondconferentie gegeven door Deken Felix. Locatie: Abdij van
Herkenrode. Onderwerp: “Ik zag een grote menigte die niemand
tellen kon”. (Over heiligen en volksgeloof.)
03.11.08: 09 uur: Het Catharinakoor verzorgt de gemeenschapsviering in de
Allerheiligenkapel. Alle kringleden zijn van harte welkom.
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