Samenzang

december 2016

Maandag 26 december 2016
om 19.00 uur
Sint-Niklaaskerk Morkhoven
Voor de zevende keer organiseren
Davidsfonds Herentals en Davidsfonds
Noorderwijk/Morkhoven het stemmige
evenement “U zijt wellekome”. Vorig
jaar vond dit plaats in de Begijnhofkerk, dit
jaar is het Davidsfonds uit de deelgemeenten
weer aan de beurt.
Wij worden verwelkomd (ingang via de
zijbeuk van de kerk) met een glaasje cava en
een zangboekje met de liedteksten.
Tijdens het evenement luisteren we naar
kerstliederen gebracht door het zangkoor
Cum Amore, onder leiding van Sander
Hendrickx,
en naar sfeervolle teksten
voorgedragen door Staf Boeckx. Maar
vooral zingen we zelf samen een aantal
kerstliederen uit ons rijke Vlaamse repertoire.
Het geheel neemt ongeveer een vijftal
kwartier in beslag.
Na de samenzang is er een kerstdrink in de zijbeuk van de kerk waar men de kerstperiode gepast kan
afsluiten tegen democratische prijzen (1 €/ consumptie)
“U zijt wellekome” is een gratis evenement, gekoppeld aan een goed doel. Jullie vrijwillige
bijdrage voor de samenzang in de bokaal “vrije gift” en de opbrengst van de kerstdrink komen, na
aftrek van de organisatiekosten, volledig ten goede aan Ziekenzorg Morkhoven. De vereniging
Ziekenzorg heet nu Samana en stelt zich tot doel om chronisch zieke mensen volwaardig te laten
deelnemen aan het maatschappelijke leven.
LEES HIER HOE WE DAT DOEN
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 22 januari 2017 om 9.30 uur: Toast Literair in hotel De Swaen.
 Zaterdag 28 januari 2017: Klara in de Singel. We vertrekken met de bus aan het
Administratief Centrum in Herentals om 10.45 uur.
 Zondag 12 februari 2017: Concert Liebrecht Vanbeckevoort in de Elisabethzaal Antwerpen.
 Vrijdag 17 februari 2017: Voordracht door Herentalsenaar Isabel Beets (new scientist
wetenschapstalent 2016 - neurologe) in de Lakenhal.

Davidsfonds Herentals zwanenberg, 18 2200 Herentals

www.davidsfonds-herentals.be

rek. BE82 413-2091331-68

