Samenzang

december 2015

U zijt wellekome
zaterdag 26 december 2015
om 16.00 uur
Begijnhofkerk Herentals
Sinds enkele jaren organiseren Davidsfonds Herentals en Davidsfonds Noorderwijk beurtelings het
evenement “Vlaanderen zingt Kerst”. Vorig jaar vond dit plaats in de Sint-Bavo kerk in
Noorderwijk, dit jaar is Herentals weer aan de beurt.

Het opzet is de echte betekenis van Kerstmis in de verf te zetten, waardevol erfgoed nieuw leven in
te blazen en een warm kerstmoment te creëren. Dit doen we door een aantal liederen, uit de rijke
Vlaamse schat aan kerstliederen, onder begeleiding samen te zingen. En waar kunnen we daar beter
voor terecht dan in het stemmige kader van de begijnhofkerk.
De samenzang wordt geleid door Joris Van Hasselt, dirigent van het Vocaal Ensemble Markant.
Muzikale ondersteuning komt er op het orgel van de begijnhofkerk door Bart Wuilmus, titularisorganist van de St.-Waldetrudiskerk te Herentals, en door leden van het Vocaal Ensemble Markant
dat ook zelf enkele liederen brengt.
Monique Gios draagt enkele sfeervolle teksten voor.
Iedereen krijgt een zangboekje met de liedteksten.
Na de samenzang worden jullie uitgenodigd in het fundatiehuis van het Begijnhof voor een stevige
Westmalle trappist (dubbel of tripel), een glaasje glühwein of chocolademelk, tegen zeer
democratische prijzen.
“U zijt wellekome” is een gratis evenement, gekoppeld aan een goed doel. Jullie vrijwillige bijdrage
voor de samenzang en de opbrengst van de kerstdrink komt, na aftrek van onze organisatiekosten,
volledig ten goede aan de zwakken in onze samenleving. Dit jaar gaat ze naar “ deN Babbelhoek”,
een praatgroep Nederlands voor anderstaligen, een samenwerking van OCMW-LOI-Herentals
(Lokaal Opvang Initiatief), Vormingplus Kempen en vrijwilligers. Deze vereniging viert in 2015
haar tienjarig bestaan.
Wij hopen jullie talrijk op deze sfeer- en zinvolle afsluiting van de kerstperiode te kunnen
verwelkomen.
Het bestuur.

Voor de agenda (uitnodigingen volgen nog):
 Zondag 24 januari 2016 om 9.30 uur: Toast Literair in hotel Karmel.
 Zaterdag 30 januari 2016: Klara in de Singel. We vertrekken met de bus aan het
Administratief Centrum om 10.45 uur.
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