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Samenzang

U zijt wellekome
donderdag 26 december 2019
om 16.00 uur
Begijnhofkerk Herentals
Zoals vele Europese landen en regio’s heeft Vlaanderen een rijke schat aan oude en nieuwere
kerstliederen. Zij vertolken op eenvoudige, maar diepe wijze, zowel in tekst als melodie, een volkse
ontroering en gelovige bewogenheid bij het hoopvolle en aangrijpende kerstverhaal.
Zijn de Angelsaksische liederen nog heel frequent op radio en tv te horen, dan is dit zeker niet het
geval met ons eigen Vlaams repertoire. Tijdens kerstconcerten, zoals dat georganiseerd door het
Franciscuskoor op zondag 15 december om 15.00 uur in Sint-Antoniuskerk, kunnen we er gelukkig
nog enkele beluisteren.
Sinds enkele jaren organiseert het Davidsfonds Herentals, in samenwerking met Davidsfonds
Noorderwijk/Morkhoven, het evenement “Vlaanderen zingt Kerst”. 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. Op heel veel plaatsen in Vlaanderen, en dit jaar ook in de centrumgemeente
Herentals, laten wij Vlaamse kerstklassiekers weerklinken.
Het samen zingen van de kerstliederen staat centraal. Wij selecteerden een zestiental kerstliedjes die
ons op authentieke wijze door het kerstverhaal leiden.
De samenzang wordt geleid door Joris Van Hasselt dirigent van het Vocaal Ensemble Markant.
Een muzikaal intermezzo op het orgel wordt gebracht door Bart Wuilmus, titularis-organist van de
St.-Waldetrudiskerk.
Verdere muzikale ondersteuning wordt gebracht door het Vocaal Ensemble Markant dat ook een
drietal kerstliederen solo zingt.
Bestuurslid Gust Gepts draagt enkele sfeervolle teksten voor.
Iedereen krijgt een zangboekje met de teksten van de liederen.
Na de samenzang worden jullie uitgenodigd in ’t Begijntje, het paviljoentje achter de Begijnhofkerk,
voor een stevige Westmalle trappist of een glaasje glühwein, fruitsap of chocomelk.
“U zijt wellekome” is een gratis evenement,
gekoppeld aan een goed doel. Jullie vrijwillige
bijdrage voor de samenzang en de opbrengst van
de receptie komen, na aftrek van onze
organisatiekosten, volledig ten goede aan de
zwakken in onze samenleving. Het dit jaar
gekozen goede doel is De Fakkel, een vzw die,
samen met mensen in armoede uit Herentals en
omgeving, uitsluiting in onze maatschappij
bestrijdt. Dit doet ze door structureel te werken
aan armoede en door in dialoog te gaan met het
beleid.
Wij hopen jullie talrijk op deze sfeervolle beleving
in de kerstperiode te kunnen verwelkomen.
Wij maken van de gelegenheid gebruik om jullie
en wie je dierbaar zijn, een vredige Kerst en een
voorspoedig nieuw jaar te wensen.
Het bestuur
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