Samenzang

december 2017

U zijt wellekome
Maandag 26 december 2017
om 16.00 uur
Begijnhofkerk Herentals
Voor de achtste keer organiseren Davidsfonds Herentals en Davidsfonds Noorderwijk/Morkhoven
het stemmige evenement “U zijt wellekome”. Vorig jaar vond dit plaats in de Sint-Niklaaskerk in
Morkhoven, dit jaar is de locatie van het gebeuren weer in Herentals
In de stemmige sfeer van de begijnhofkerk zingen we
samen kersliederen uit het onuitputtelijke Vlaamse
repertoire. Zo zetten wij waardevol erfgoed terug in de
verf en werken we naar de echte betekenis van Kerstmis
toe, ver weg van de commerciële inkleding.
De samenzang wordt geleid door Joris Van Hasselt,
dirigent van het Vocaal Ensemble Markant en wordt
ondersteund door het ensemble dat ook zelf enkele
liederen brengt.
Verdere muzikale ondersteuning komt er op het orgel
van de begijnhofkerk door Bart Wuilmus, titularisorganist van de St.-Waldetrudiskerk te Herentals, die
ook een improvisatie brengt.
Bestuurslid Gust Gepts draagt enkele sfeervolle teksten
voor.
Iedereen krijgt een zangboekje met de liedteksten.
Het geheel duurt ongeveer anderhalf uur.
Na de samenzang ben je uitgenodigd op een kerstdrink in het Gildenhuis op het Begijnhof waar je
tegen democratische prijzen kan napraten bij een Westmalle trappist, een glaasje glühwein of
chocolademelk.
“U zijt wellekome” is een gratis evenement, gekoppeld aan een goed doel. Jullie vrijwillige
bijdrage voor de samenzang en de opbrengst van de kerstdrink komen, na aftrek van de
organisatiekosten, volledig ten goede aan vzw De Dorpel uit Herentals.
De Dorpel wil mensen in armoede erkennen en groeikansen bieden, onder meer langs educatieve
activiteiten en projecten zoals vorming, scholing, …
LEES HIER HOE WE DAT DOEN
Wij hopen jullie talrijk op deze sfeer- en zinvolle beleving van de kerstperiode te kunnen
verwelkomen.
Het bestuur.
Voor de agenda (uitnodigingen volgen nog):
 Zondag 21 januari 2018 om 9.30 uur: Toast Literair in hotel Karmel.
 Zaterdag 27 januari 2018: Klara in de Singel. We vertrekken met de bus aan het
Administratief Centrum in Herentals om 10.45 uur.
Davidsfonds Herentals zwanenberg, 18 2200 Herentals
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