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Onze kring kent drie hoofddoelstellingen onder de noemers Cultus, Communio en Catharina.
Catharina
Wil je meer weten?
Surf naar www.catharinakringdiest.be

Veel leesgenot!

Beste vrienden en vriendinnen,
Corana hier, corona daar, hoe corona, waar corona... overal
overal corona.
Maar... de lente nadert en aan het einde van een donkere, schijnbaar eindeloze tunnel ontwaren wij een warm,
wenkend lichtje.
Dus vrienden en vriendinnen, hou nog even vol... er breken warmere tijden aan.
Nood aan een klein tastbaar teken? Wel...
Alle aangesloten leden voor het werkjaar 2020 dienen voor 2021 GEEN LIDGELD TE BETALEN. Zij
blijven dus lid tot kenbaar wordt gemaakt dat een lidmaatschap dient vernieuwd.
Jullie kunnen met dit gespaarde bedrag wellicht niet aan de zwier maar...
maar..
"Alle beetjes helpen zegden de begijntjes en zij droegen een bonenstaak met zeven... en.... "Peu de chose fait
du bien" zei het "ondeugende" begijntje toen de kat met opgeheven staart onder haar stoel doorwandelde....
en...
Wij wenden het steven. Mogen wij jullie vriendelijk uitnodigen tot deelname aan de actie "Broederlijk
Delen". Deze actie zadelt op een ver-dragende
ver
doelstelling van onze kring: de zorg om de medemens.
Hoe klein die bijdrage ook kan ogen, zij helpt
help om het luik naar bevrijding te openen.
openen
Timothy Schmalz, (°1969) creëerde een prachtige beeldengroep (afb. onder) met meer dan 100
figuren. Achteraan de rij van verdrukten opent "Bakhita"
"
(afb. r.) het luik naar bevrijding
vrijding.

Bakhita. (Sudan 1869 Schio
Schio-Vicenza1947)
Haar liefdevolle inzet voor de bevrijding van de verdrukten werd neergeschreven door haar
medezusters. Zuster Josephina ( Bakhita) stierf op 08-0208
1947. In 2000 werd ze heilig
verklaard.

Vriendelijke kringgroeten namens de A. V. :
het secretariaat.. Tel.013.333991 of 013.663721.
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