Daguitstap

april 2017

Bach Cantate
zondag 30 april 2017
Sint- Norbertuskerk Zurenborg (Antwerpen)
11.00 uur
Sinds vele jaren wordt, in de Sint-Norbertuskerk in de wijk Zurenborg in Antwerpen, vier maal per
jaar een cantate uitgevoerd die Bach schreef bij het evangelie van die welbepaalde zondag. Zij wordt
voorafgegaan door een preek van dominee en Bachkenner Dick Wursten, waarin vanuit het evangelie
de schijnwerper wordt gericht op de tekst en de muziek van de cantate.
Op zondag 30 april voert het Antwerps Barokorkest, het koor Het Groot Akkoord (destijds ontstaan uit
het Leuvens Universitair Koor) en Flanders Boys Choir onder leiding van Emmanuel Van
Kerckhoven, tijdens die liturgische dienst de cantate "Bleib bei uns, denn es will Abend werden"
BWV 6 uit.
De voorganger bij deze oecumenische viering is E.H. Kan. Hans Vanackere, bekend in Herentals.
Wij wonen de dienst bij, gaan dan iets eten in een nabije gelegenheid en bezoeken in de namiddag
twee merkwaardige kerken in Borgerhout.
Het programma ziet er als volgt uit:
9h30
10h02
11h00
12h45

14h15
15h00
15h45
16h00
16h45
17h52
18h30

Vertrek uit station Herentals naar Antwerpen. Iedereen zorgt voor een geldig ticket.
Aankomst in Berchem station. Wandeling naar de Dageraadplaats via de excentrieke
Cogels Osylei en de Transvaalstraat. Afstand 1,1 km (30 minuten).
Oecumenische dienst in de Sint-Norbertuskerk. Vrije bijdrage (suggestie: 5 €).
Maaltijd in de Zurenborger. Je kan kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarische spaghetti,
quiche lorraine , lasagna , sla met lauwe geitenkaas en andere snacks. Alle rond de prijs van
8 à 9 €.
Wandeling via districtshuis Borgerhout naar de basiliek O.L.V. Ter Sneeuw. Afstand 1,5
km (30 minuten).
Rondleiding van ongeveer 30 minuten in de kerk met gids.
Wandeling naar de monumentale Sint-Willibrorduskerk. Afstand 0,5 km (10 minuten).
Rondleiding van ongeveer 30 minuten in de kerk met gids.
Wandeling naar station Antwerpen Centraal. Afstand 1 km (20 minuten). Onderweg
gelegenheid tot nemen van een versnapering.
Vertrek met trein naar Herentals.
Aankomst in Herentals.

Het is dus wel wat stappen, maar met het openbaar vervoer is het praktisch niet te organiseren.
Wil je aan deze uitstap deelnemen, schrijf dan vóór zondag 23 april in bij een van volgende
bestuursleden:
Jeannine Beutels
014/215570
adv.beutels@scarlet.be
Jef Haest
0472/461449 jefhaest@hotmail.com
Hubert Vanooteghem
014/216535
hubert.vanooteghem@skynet.be
De kostprijs is 4 € per persoon (gidsen kerken). De inschrijving is definitief na storten van het
verschuldigde bedrag op onze rekening (zie voetnoot).
De romantische en gevoelige Herentalse dichter, Xavier De Busser, lid van onze vereniging, bracht
onlangs een tweede gedichtenbundel uit. Die heet "Het Masker Af" en bevat, naast liefdesgedichten,
vooral natuurgebonden gedichten. Hij bezingt niet alleen mooie Herentalse natuurplekjes, maar zelfs
Toscane komt aan bod.
Je kan de bundel bij Xavier bestellen (kostprijs 10 €) en hij levert hem bij je thuis af of je haalt de
bundel bij hem op (Lichtaartseweg 85 in Herentals.) Bestelling kan via mail (xdebusser@gmail.com)
of bellen (0497/94 37 81).
Xavier las voor uit zijn werken op Toast Literair 2016.
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