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Jeugdsentiment

Op zondag 17 januari werd in Sint-Jacob Jos Lissnyder herdacht.
Zijn zoon Lucas, een Eerwaarde Pater, hield de homilie.
Jeugdsentiment
Als
kind, zei hij, stond hij vaak op het hoogzaal, terwijl zijn vader achter het orgel
zat.
‘Ik heb de kerk dus in vogelvlucht leren kennen.’ Dat zei hij ook.
De zangers kennen dat.
Het deed een zanger terugdenken aan die dagen toen kinderen hun zingende
papa’s (groep 1, groep 2) op het hoogzaal mochten (moesten?) vergezellen.
En ook aan die dagen toen die kinderen, op een zondagnamiddag begin januari,
hun papa’s én mama’s mochten (moesten?) vergezellen naar Sint-Norbertus.
De kinderen keken daar poppenkast en kregen allerlei lekkers en snuisterijen.
De mama’s kregen taart en de papa’s werden soms een beetje dronken.
Nu ja, er zijn geen kinderen meer…
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Anne Willocx-Michielsen is parochieverantwoordelijke in
de H.-Geestbuurt

“Ik wil alle teksten in
verstaanbare taal brengen”

Wie bij haar aan tafel zat tijdens ons laatste Sint-Ceciliadiner had ons verwittigd:
een heel sympathieke en enthousiaste vrouw, die weet wat ze wil. Compleet juiste
voorstelling van Anne Willocx-Michielsen, met wie we even wilden kennis maken
na ongeveer anderhalf jaar werken als ‘parochieverantwoordelijke’ van de H.Geestparochie.
Eigenlijk komt ze uit de Sint-Jozefparochie – ze woont op de Isabellalei, op
wandelafstand van de Mechelsesteenweg – en die werkt al jaren samen met de
mensen van de H.-Geestbuurt. Ze is moeder van vijf kinderen en – in augustus
(een primeurtje!) - grootmoeder van een vijfde kleinkind. Niet onlogisch dat ze alle
dagen van de week beschikbaar is voor de parochie, maar de donderdag
uitsluitend voorbehoudt aan haar kleinkinderen. Een kennismaking met een toffe
madam.
Hoe kwam je ertoe om Rita Willems op te volgen?
Anne: “Er is wel één wezenlijk verschil: Rita was pastoraal werkster en ze werd
vergoed door het bisdom met een loon dat vergelijkbaar was met dat van een
onderpastoor. Ik ben geen pastoraal werkster, ik kreeg ook geen officiële ‘zending’
en ik word ook niet vergoed. Het kerkbestuur heeft het daar wel wat moeilijk mee,
maar we zien wel wat het wordt.”
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Hoe mogen we je dan noemen? En is het Anne Willocx of Anne Michielsen of
Anne Willocx-Michielsen?
“Ik ben eigenlijk parochieverantwoordelijke. Voor het bisdom heet ik Anne
Michielsen (mijn meisjesnaam), maar voor de parochie ben ik Anne Willocx
(Michielsen), omdat ik toch wel wilde beklemtonen dat mijn man en ik één gezin
vormen.”
Waaruit bestaan jouw taken eigenlijk?
“In feite zijn het dezelfde taken als die van Rita: me bezig houden met de
ziekenwerking, het onthaal in de parochie, de volwassenenbegeleiding, de
jeugdbeweging en hulp in de liturgie.”
Hebben ze lang op jou moeten inpraten alvorens je die taken op je nam?
“Ik deed al wel catechese, ik hielp in het parochieteam, maar
parochieverantwoordelijke vond ik aanvankelijk niks voor mij. Maar ze bleven
erover praten en aandringen om het toch te doen. Ik heb er ook met mijn gezin
over gepraat en eigenlijk vond ik dat we het onze parochianen niet konden
aandoen dat ze iemand wildvreemd binnen haalden. Ik ondervond wel dat ze mij in
de parochie goed aanvaardden. En als de gemeenschap je aanvaardt, dan zit je
eigenlijk goed. Ze bleven met me praten, tot ik op zekere dag zei: ‘Jullie moeten
niet meer verder aandringen: ik doe het.’
Ik kwam in 2004 ook uit het parochieteam van Sint-Jozef, zodat ik ook van daaruit
een herkenningspunt was. Ook de toenmalige pastoor Paul Nauwelaers heeft me
dadelijk aanvaard en we hebben de eigenheden van beide parochies verder blijven
respecteren. Toen in Sint-Jozef ook René Konings met pensioen ging op zijn
zeventigste, konden er in Sint-Jozef ook geen gebedsdiensten meer plaats vinden.
In de H.-Geestparochie was er ook nog iemand die stage liep als mogelijk
toekomstig pastoraal werkster, maar zij heeft intussen een sabbatjaar ingelast…”
Zit er nog een samenwerking in met andere parochieteams?
“Vanaf september zouden we in principe in de dekenij Antwerpen-Centrum moeten
zitten met Bernard De Preter als deken. Momenteel zitten we in een federatie met
de parochies van Sint-Laurentius, Sint-Jan de Doper, Sint-Michiel, Sint-Catherine
en de Bernarduskapel. In de Sint-Jozefkerk vieren ze intussen de RussischOrthodoxe eredienst.”
Hoewel je geen pastoraal werkster bent, oefen je eigenlijk een full-time job
uit…
“Maar ik vind dat ik wel in een luxesituatie zit. Aangezien ik niks verdien, kunnen ze
me ook niks verwijten. Ze mogen al blij zijn dat er iemand de verantwoordelijkheid
op zich wil nemen. Zo leidde ik vrijdagochtend nog een uitvaartplechtigheid. Of ik
veel erkenning krijg vanuit het bisdom, weet ik eigenlijk niet. Ze weten dat ik hier
actief ben, maar gedurende anderhalf jaar heeft niemand mij vanuit het bisdom
gevraagd of het allemaal ging. Pas sinds november krijg ik af en toe berichten.
Raar, want ik doe tenslotte ‘hun winkel’ draaien.
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“Op anderhalf jaar tijd heeft niemand vanuit het bisdom gevraagd of het wel goed
ging”
Soms krijg je de indruk dat ze terug naar vroeger willen, maar het is te laat om
opnieuw zaken uit het verleden in te voeren. Vroeger stuurden wij missionarissen
uit naar de brousse en die mensen werden daar geëerd. Nu probeerden ze een
aantal Indische priesters naar hier te halen, maar die kenden de taal, de cultuur, de
filosofie van onze streken niet. Het leek wel een knelpuntberoep geworden te zijn,
maar dat werkt dus niet, hé!”
Je kan toch geen 24 uur op 24 beschikbaar zijn voor de parochie. Hoe speel
je dat allemaal klaar praktisch gezien?
“Ik ben zeer blij dat Herman Paulussen, een jezuïet van 83 jaar, maar nog heel
vitaal, de meeste vieringen van zaterdag en zondag op zich wil nemen en dat we
op hem ook een beroep kunnen doen bij uitvaarten of bij doopplechtigheden. Al
neem ik soms ook wel die vieringen voor mijn rekening, ik doe de catechese, de
ziekenwerking als we tenminste weet hebben als er iemand ziek is, het onthaal van
nieuwe parochianen… Maar dat is een stuk moeilijker geworden sinds de wet op
de privacy en door het feit dat we hier met vele appartementsblokken zitten, waarin
de meeste mensen niet eens hun buren meer kennen. Daar staat echter tegenover
dat de mensen uit de parochie graag helpen als ze dat gevraagd wordt om b.v.
mededelingen uit de parochie te bussen in ‘hun’ straat of bij kleinere opdrachten.
Wij hebben nog elke week onze vaste vieringen om 16u op zaterdag en om 10u30
op zondag. Ik ben ook zeer blij dat Jeanine en Jef, die boven het parochiehuis
wonen, regelmatig de telefoons opnemen en mij inlichten over mogelijke
problemen. Op maandag en vrijdag is er ook permanentie.”
Welke opdrachten in jouw takenpakket vind je eigenlijk wel leuk?
“Het zal je misschien verbazen, maar ik doe graag uitvaartdiensten. Ook in
crematoria worden zinvolle uitvaarten gegeven, maar bij ons komt er de goddelijke
dimensie en het leven na de dood bij. Het is ook voor vele mensen één van de
weinige gelegenheden, waarbij ze nog in aanraking komen met de kerk. Ik hecht er
dan ook heel veel belang aan om alles in een verstaanbare taal te brengen, zodat
iedereen het begrijpt. En dan krijg je toch wel verbaasde reacties van ‘amai, dat is
toch goed veranderd tegenover vroeger’.
“Ik doe graag uitvaartplechtigheden”
Ook het feit dat ik een vrouw ben, speelt wellicht mee. Ik kan een aantal zaken
misschien gevoeliger aanbrengen met een zekere feeling en ervaring doorheen de
jaren.
Het mooie aan uitvaarten is ook dat je het leven van die mens in een aantal
passende woorden terug tot leven kan brengen. Hoe was zijn of haar leven? Wat
was er mooi aan? Ik tracht er altijd een aantal lichtpunten uit te halen, zonder
daarom voorbij te gaan aan bepaalde moeilijkheden die zo’n mens ook wel zal
gekend hebben. Maar ik probeer ook daar het positieve van te belichten. En ik heb
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er ook geen probleem mee als een kleinkind een tekstje voor zijn grootmoeder wil
voorlezen in het Frans, omdat hij altijd Frans tegen haar sprak.
Verder vind ik de vele contacten in zo’n parochie wel leuk en wellicht pleit daar mijn
opleiding als verpleegkundige ook wel in mijn voordeel.”
Hoe verloopt de samenwerking met andere parochies of pastorale werksters?
“Hoe de toekomstige dekenij eruit zal zien, daar hebben we nog geen info over
gekregen. Intussen komen we één keer per week samen binnen de federatie en
bespreken we mogelijke problemen en hoe die op andere plaatsen opgelost
werden. Dat is een gezonde samenwerking.
Wij proberen ook banden te leggen met het Sint-Vincentiusziekenhuis en dit jaar
komen we allicht ook tot één gezamenlijke oecumenische viering met de Lutherse
kerk en de Anglicaanse kerk (uit de Gretrystraat).”
Waaruit bestaat volgens U de eigenheid van de H.-Geestparochie?
“Onze specifieke vorm van liturgie zou ik de dominikaanse spiritualiteit durven
noemen. Maar dan wel zo dat de taal die wij gebruiken, een begrijpelijke taal is. Ik
heb ook de indruk dat er stilaan opnieuw meer jongeren zich aangesproken voelen.
De kerk is ook menselijker en de jongeren zijn op zoek. Ze missen een houvast in
de huidige maatschappij.
Misschien moeten we ook meer beelden gaan gebruiken bij deze generatie van de
flitsende berichten. Ook lijken ze opnieuw ontvankelijker voor vertellingen. Er
voltrekt zich een stille inhaalbeweging en het zou mooi zijn als we daarin verder
kunnen groeien.”
Jouw voorgangster Rita gaf te kennen dat je haar steeds mocht opbellen. Is
dat al nodig geweest?
“Wij hebben de laatste maanden dat ze hier werkzaam was, zo intens samen
gewerkt, dat er eigenlijk weinig problemen waren. Ik denk dat ze ook een beetje
schrik had om hier ‘schoonmoeder’ te komen spelen. Ze houdt nu een beetje
afstand, maar ze wordt nog altijd op alle bijzondere evenementen uitgenodigd. Ik
denk dat ze vooral tevreden is dat haar werk wordt verder gezet en dat ze zich
daar niet veel meer moet om bekommeren. Het feit dat zij een vrouw was, heeft het
voor mij – als haar opvolgster – gemakkelijk gemaakt, omdat de mensen uit de
parochie zagen hoe de opvolging verliep. De vrees dat iedereen weg zou lopen, is
ongegrond gebleken. Integendeel, ik denk dat er stilaan meer mensen bijkomen.”
Past ons mannenkoor nog steeds in de opluistering van de vieringen?
“Natuurlijk. Ik vind het zelf heel leuk. We willen jullie nog niet missen. Jullie vormen
een toffe groep en er zijn best een aantal mensen die speciaal naar de vieringen
komen, omdat er mooie koormissen zijn en Gregoriaans.”
Hoe zie je de toekomst van pastorale werkers of parochieverantwoordelijken
evolueren?
“Ik zou het ongezond vinden, mochten de parochies nog groter worden. Ik geloof
meer in lokale plaatsen, in de samenhorigheid van kleinere gemeenschappen,
waarin we dingen van mekaar overnemen als we mekaar een beetje kennen. Ik
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denk dat steeds meer leken de kerkelijke taken zullen moeten overnemen. Ze
moeten dan niet te veel vergaderen. Het bisdom zou de leken meer moeten
erkennen en dat moet misschien leiden tot volwaardige vieringen, waarin mettertijd
kan gedeeld en gedronken worden.
We moeten er gewoon voor gaan. Hoe meer mensen zich inzetten, hoe beter. Ik
doe deze taak nog steeds met veel enthousiasme, al geef ik toe dat ze voor mij op
het goede moment kwam: ik heb geen financiële zorgen, de kinderen hebben zo
goed als allemaal hun eigen weg gekozen, ik heb daar lang over nagedacht, maar
ik heb er zeker geen spijt van.”
Wat is de droom die je nog verwezenlijkt wilt zien?
“Op korte termijn zijn dat een aantal herstellingswerken. Vanaf begin februari wordt
het ganse dak vernieuwd. Ook de toiletten. Voor de stad Antwerpen zou het einde
van de werken voorzien zijn eind december 2016. En als ze dan toch bezig zijn,
zou ik ineens de ontspanningsruimte willen herstructureren, zodat we hier na een
uitvaart b.v. een koffietafel kunnen schenken, of een vergaderruimte hebben, of
een receptieruimte. Om dat allemaal financieel geregeld te krijgen, overwegen we
de verkoop van het herenhuis in de Sint-Jozefstraat, waar nu ons parochiehuis
‘Emmaüs’ gevestigd is.
Op langere termijn droom ik ervan om nog een grotere gemeenschap te vormen en
meer jongeren aan te trekken.”
Heb je, ondanks deze drukke bezigheden, nog tijd om zelf hobby’s uit te
oefenen?
“Ik brei, ik naai, we gaan misschien iets minder tennissen dan vroeger, maar ik ga
nog wel wandelen en zwemmen. En verder houden de kinderen en kleinkinderen
me wel bezig.”
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Wie was Jos Lissnyder?
De zangers kennen
hem natuurlijk wel. En
bij TC Antwerp kenden
ze hem ook, want hij
bleef tennissen tot hij
85 jaar was en meer
dan 50 jaar lid van de
‘Great old’ tennisclub.
Maar voor de anderen
een kort overzicht over
het levens-verhaal van
Jos.
U vindt in dit nummer
ook de homilie van zijn
zoon Lucas ter
gelegenheid van het 5-jarig overlijden van zijn vader.
Jos Lissnyder, geboren te Antwerpen op 21 mei 1920, zoon van een meubelmaker
in de Wetstraat, liep school in het “Sint-Norbertusgesticht” gelegen aan de
Groenstraat te Antwerpen, waarna hij naar het St.-Norbertusinstituut ging op de
Amerikalei. Hierdoor zijn band met de Zingende Wandelkring.
Tevens was hij student aan het Conservatorium van Antwerpen, gelegen aan de
St.-Jacobsmarkt om piano te studeren. De toenmalige directeur, Lodewijk De
Vocht, heeft hem zijn diploma uitgereikt.
Vervolgens ging hij naar het Lemmens-instituut in Mechelen, waar hij orgel,
contrapunt en fuga studeerde, onder de deskundige leiding van Mgr. Vyverman,
met als directeur Jules Van Nuffel.
In 1947 overleed Alexander Paepen, organist van de St.- Jacobskerk, en plots
kwam er een plaats vrij. Jos Lissnyder, die student was geweest aan het
conservatorium, deed zijn aanvraag bij de toenmalige pastoor van St.-Jacob, zijnde
Jules De Keulenaer. Blijkbaar heeft het niet lang geduurd of onze Jos werd
organist-titularis van de St.-Jacobskerk.
In 1958 heeft hij, samen met de toenmalige directeur van het Conservatorium, Flor
Peeters, het prachtige Anneessensorgel laten ombouwen tot concertorgel. Met
dank aan orgelbouwer Stevens uit Duffel en de nodige sponsors.
Op Hemelvaartsdag 2005 vond Jos het welletjes en gaf hij de fakkel door aan
Peter Strauven, en dit na 58 jaar organist geweest te zijn in St.- Jacob.
De uren en dagen dat Jos in de kerk was zijn ontelbaar!
(bron “Kerk en Leven – Sint-Jacob”)
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Lucas over zijn vader Jos Lissnyder en over Kana

Beste vrienden,
Het is wat vreemd om hier vooraan te
staan in de kerk uit mijn kindertijd, waar
ik 50 jaar geleden, zondag na zondag,
aanwezig was. Niet hier, maar
daarboven aan het orgel, naast mijn
vader. Hij is nu 5 jaar geleden overleden
en wat gaat die tijd snel.

Mijn eerste ervaring met liturgie was vanuit een vogelperspectief. Maar veel tijd om
naar beneden te kijken, had ik niet: ik moest immers het blad draaien en registers
aan en uit zetten. Zo was ik in deze St.-Jacobskerk meer bezig met Bach en César
Franck dan met het gebed. Ook het koor van de Zingende Wandelkring zag en
hoorde ik van heel nabij: zij leerden mij het mooie Gregoriaans kennen en
appreciëren. En toen ik dan toch eens een keer vroeg wat al die mensen daar
beneden deden, antwoordde mijn vader: “ Bidden, hé manneke !”
“Wat is dat bidden? “, vroeg ik als achtjarige. “Ewel”, antwoordde hij, ”dat is zoiets
als eten als ge honger hebt en zwijgt nu.” Hoewel ik zijn antwoord niet begreep,
besef ik nu dat er meer waarheid in stak dan ik toen doorhad. Eten en drinken
staan ook centraal in het evangelie van deze dag: “De bruiloft van Kana.”
Trouwens, Kana zelf roept ook alweer een herinnering op. Na mijn priesterwijding
in 1984 schonken mijn ouders mij en mijn zus een mooie reis naar het Heilig Land.
En ik herinner mij nog heel goed dat we een wandeling maakten iets boven
Nazareth en daar plots een naambordje tegen kwamen met “Kana” er op. Op zo’n
moment wordt het bijbelverhaal wel heel concreet. Het wordt meer tastbaar. Het is
precies in Kana dat er op het eerste gezicht iets spectaculairs gebeurt, namelijk
Jezus verandert water in wijn, op vraag van zijn moeder, omdat de familie in
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verlegenheid zat. Hun wijn was op en dat nog wel tijdens een bruiloftsfeest. Het is
een beeld van Jezus als de weldoener, een soort tovenaar of Sinterklaas.
Maar we mogen niet vergeten dat het de evangelist Johannes is die dit vertelt, wat
wil zeggen dat er zeker een diepere laag onder het verhaal zit. En die laag is er
ook. Want die kruiken met water duiden op de tijd voor Jezus; water is een beetje
flauw en goedkoop maar wel levensbelangrijk. Wijn daarentegen is een rijk
product, gerijpt, bewerkt, belegen en voor wie het lust: erg lekker. Het benevelt je
zelfs en vraagt om meer. De wijn is Jezus zelf natuurlijk en ook de tijd na hem: de
kerk en de christelijke gemeenschap die handelt in Zijn naam. Vandaar dat de
bruiloft van Kana ook het eerste openbare teken van Jezus wordt genoemd. Hij
onthult hierin iets over zichzelf; over wie Hij is.
Dat dit alles gebeurt op een bruiloft is ook weer niet toevallig….want wie is de
bruidegom? Ook weer Jezus zelf. Hij gaat een verbond van liefde aan met alle
gedoopten. Met allen die bekleed zijn met Zijn naam. En Maria , zijn moeder,
vermoedde al zoiets. Anders zou ze hem niet gevraagd hebben om iets te doen
met die wijn. Zij heeft Hem gebaard, hem beschermd op weg naar Egypte, Hem
gekoesterd en nu duwt ze Hem de openbaarheid in met woorden als:” Laat maar
eens zien wie ge zijt !” Zoals wel meer met zonen en moeders, houdt hij eerst de
boot af maar doet het dan toch omdat ze aandringt.
De andere tekenen zullen volgen: een blinde laten zien, een grote menigte te eten
geven, lopen over het meer om het kwaad te bedwingen dat er onder het water zit,
zijn vriend Lazarus opwekken uit de dood, de wonderbare visvangst en enkele
genezingsverhalen.
Telkens herstelt Jezus iets of geeft Hij meer levenskwaliteit, altijd weer water in
wijn. Al deze tekenen samen zeggen iets over Zijn ware natuur en over Zijn
zending als de Messias zelf.
Zo wordt Hij ook voor ons degene die heelt waar we Hem ontmoeten in onze
dagelijkse zorgen. Degene die aanwezig zal zijn bij ons sterven en die ons opvangt
over de dood heen.
In feite luidt Zijn boodschap steeds weer: “Wees maar niet bang, Ik ben bij U.
Amen
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Sint - Ceciliafeest
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Het ‘Concierto de Aranjuez’ door Joachim Rodrigo

z
Van gitaar naar sinaasappelsap
Zaterdag 6 februari (om 15u in de Roma) en zondag 7 februari (om 11u in
DeSingel) speelt de Philharmonie o.a. het bekende ‘Concierto de Aranjuez’ van
Joachim Rodrigo. Bij zulk bekend werk hoort een woordje uitleg, want niet alles
aan dit muziekstuk komt overeen met de klassieke samenstelling ervan.
1. De gitaar
Het is allerminst conventioneel om een gitaar als ingrediënt te gebruiken, want
te stroperige strijkers en té hevige blazers kunnen de gitaar in de vernieling
spelen.
Tip: laat de zesde snaar van de gitaar een toon lager stemmen. Dat geeft aan
de gitaar een maximale glans en overlevingskansen eens ze samengevoegd
wordt met het orkest.
Het was de gitarist Regino Sainz de la Maza die Rodrigo en zijn vriend, die de
uitdaging aangingen in het door burgeroorlog geteisterde Spanje. Het werd
een geweldig succes en het imago van de gitaar als concertinstrument kreeg
een geweldige ‘boost’.

2. Spaanse ritmes
De kunst bestond
erin om in de stevige
eerste en derde
delen onregelmatige
ritmes en
danspassen toe te
voegen. Met
eenvoudige
harmonieën en
melodieën
doordrenkt van
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Andalusische
versieringen in het
tweede deel, doe je
iedereen in
gedachten
wegdrijven. In het
‘Concierto de
Aranjuez’ grijpt
Rodrigo terug naar
de zeventiendeeeuwse klassieke
vormen en integreert
daarin traditionele
Spaanse elementen.
3. Verbeelding
Rodrigo haalde zijn inspiratie uit het bezoek dat hij en zijn Turkse vrouw, de
pianiste Victoria Kambi, in 1933 brachten aan de tuinen van het Palacio Real
de Aranjuez, het zomerverblijf van de Habsburgse vorsten, dat de nodige
verbeelding opleverde. In 1991 – het jaar dat Rodrigo 90 jaar werd –
overhandigde koning Juan Carlos I hem en zijn vrouw de erfelijke titel
‘Markiezen van de tuinen van Aranjuez’.
4. Mysteries
Wie naar het werk luistert, ontdekt sporen van pijn, die wel eens kunnen
verwijzen naar de dieptepunten in Rodrigo’s leven: Victoria’s miskraam,
waarna Rodrigo zijn intense wanhoop in het tweede deel omzette in een
smeekbede tot God. Het verlies van zijn eerste kindje vond plaats in mei
1939, maar volgens ingewijden had hij het manuscript al eerder in zijn hoofd.
In hoeverre de tragische gebeurtenissen in zijn familieleven in het Concierto
verwerkt werden, blijft een mysterie.
5. Ver verspreid
De populariteit van het werk uitte zich door talloze versies – al dan niet tot
tevredenheid van Rodrigo – die ook in de smaak vielen van al wie geen
Spaanse tongval had. De dreiging dat de jazzversie van Miles Davis met een
bewerking voor trompet en orkest van het tweede deel van het Concierto de
Aranjuez zou verboden worden, lokte vele kopers. Of er kwamen de vocale of
elektronische versies in het jazz, de rock of de lichte muziek; gespeeld met
bas, viool, klarinet, sax of elektrische gitaar. Het werd bijna een epidemie. Zo
bracht ook Deep Purple de vocale bewerking van het tweede deel uit onder
de titel ‘The orange juice song’ en in de film ‘Brassed Off’ maakten ze
dezelfde woordspeling: Concierto d’ Orangejuice, het concerto van
sinaasappelsap!
De Philharmonie o.l.v. Rory Macdonald en met Jan Depreter aan de gitaar
brengt in dezelfde vertoning ook nog ‘De vuurvogel’ van Stravinski en ‘Taras
Bulba’ van Janacek.
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Advertentie

Weet je dat …
… heel wat Wandelkringers benieuwd uitkeken of ze niet in beeld kwamen bij de
reportage van Annemie Struyf op TV1 over verpleegster Leena De Bakker, die
samen met ons gefilmd werd tijdens de repetities met de Chorale Caecilia, het
koor waar ze deel van uitmaakt… We kwamen niet in beeld, maar eigenlijk kon het
ons weinig schelen, want we kregen een ontroerend mooie reportage in de plaats
over de palliatieve afdeling van het Sint-Augustinusziekenhuis in Wilrijk. Dikke
chapeau, Leena (en Annemie)!...
… we een nieuw lid in de rangen kregen, op het eerste gehoor luisterend naar de
naam Reggie. Maar de sympathieke man was ons voor toen we ‘Waar zijn die
handjes?’ wilden roepen, naar analogie met de kreten die de door zichzelf tot
vedette uitgeroepen zanger Reggie steevast slaakt, opdat er toch minstens één
iemand in de handen zou klappen…
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… ons nieuw lid Redginald heet (en dat heeft niks met dat ploegje uit DeurneNoord te maken, Guy en Luc) en dat zijn vader voor die naamgeving indertijd zelfs
20 frank moest betalen omdat de naam niet dadelijk aanvaard werd….
… we wel nog niet begrepen wat die naam Redginald nu precies te maken had met
de eisen van diens grootmoeder…
… onze zangers voor een verpletterende keuze stonden: moesten ze aanwezig zijn
op de nieuwjaarsreceptie in Sint-Jacob of op de nieuwjaarsreceptie in de H.-Geest
op exact hetzelfde moment. Je zou voor minder naar een psychiater lopen!...
…we nog niet weten of Johan inderdaad een psychiater opzocht…
… onze vriend Paul altijd graag een mailtje of een bezoekje van de Wandelkringers
ontvangt, in afwachting dat hij opnieuw op de repetities geraakt. We kunnen hem
alvast gerust stellen: er zijn na de repetities nog altijd frisse drankjes en hapjes te
krijgen. Tot gauw, Paul!...
… we nog steeds niet konden proeven van de lekkere soepen, die onze vriend
Henri aan de man/vrouw brengt. We blijven hopen!...
… de Chorale ons steeds probeert bij te benen. Dit jaren vieren ze eveneens hun
100-jarig bestaan. Ze beginnen met de festiviteiten op 20, 22 en 24 maart in
Brugge en Antwerpen, waar de Matthäuspassie van J.S. Bach op het programma
staat. Alvast onze hartelijke felicitaties en een leuk feestjaar gewenst…
…Jan VdE dit jaar nog begint met het volgen van een cursus Japans. Waar een
nieuwe job allemaal kan toe leiden. Uiteraard veel succes, Jan, en hopelijk kunnen
we je binnenkort nog steeds verstaan. Enneu, hoe staat dat trouwens met de
koormuziek in Japan? Ook allemaal cijfermuziek zoals in China???...
…we dit jaar als motto kregen: elke week een nieuw lid ontvangen…
…we dus welkom Michel zeggen en als het jouw verjaardag is, zingen we mee
‘Happy Birthday’. Beloofd!...
…we dus misschien ook Freddy welkom mogen heten? Hij was alleszins al een
aandachtig toehoorder!...
…we ene Walter De Maeyer (broer van den Hugo) gelijkaardige beloften hoorden
uitspreken. Voor half februari hadden we nog geen nieuwkomer. Dus, Walter!...
…die andere al iets oudere nieuwkomer Peter zijn pensioen aanvroeg, als hij zich
tenminste doorheen de vele paperassen kan worstelen…
…dit waarschijnlijk niet veel aan zijn leven zal veranderen… Neem nu onze
voorzitter als voorbeeld…Ook met pensioen, maar eigenlijk doet hij nog hetzelfde
als vroeger…
…er iets moois bloeit tussen de kleinkinderen Coppens en Deumens… Die inteelt
bij de zangers toch, hé!
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Personalia:
Onlangs overleed Karel Beuten, 73 jaar oud.
Hij was oud-student van Norbertus en, dat beweerde hij toch, op een blauwe
maandag ook lid van de ZWK. Als architect ontwierp hij voor drie papa’s (en hun
mama’s en kinderen) een huis: in Schoten, Zwijndrecht en Zoersel.
Is dat geen gebedje waard.

Onze voorbije activiteiten :
Zondag 3 januari
Donderdag 7 januari
Zondag 17 januari

Heilige Geest – Epifanie
Nieuwjaarsreceptie voor de leden en
oud-leden
Sint-Jacob - 2de zondag vh jaarHerdenkingsmis Jos Lissnyder

In de nabije en verre toekomst :
Zondag 7 februari – 10u30
Zondag 14 februari – 10u00

Heilige Geest – 5de zondag vh jaar
Sint-Jacob – 1ste zondag vd vasten

Zondag 6 maart – 10u30
Zondag 13 maart – 10u00
Zondag 13 maart – 14u30
Provinciaal Tornooi (inkom gratis)
Zondag 22 mei – 15u00
Jubileumconcert Don Boscokoor
Zondag 30 oktober
Jubileumconcert Alma Musica
Donderdag 10 november
Met een jeugdorkest uit Venezuela

Heilige Geest – 4de zondag vd vasten
Sint-Jacob – 5de zondag vd vasten
in de muziekschool van Ekeren –
Ferdinand Pauwelstraat 102
Sint-Pauluskerk
met o.a. het Requiem van Mozart
DeSingel – Blauwe zaal
beide concerten o.l.v. Willy Clerckx
Bozar Bxl - 2de Symfonie Mahler
o.l.v. Christian Vasquez

Werkten mee aan dit nummer:
Guido de Graeve, Walter Goossens, Rik Neel, Lucas Lissnyder, Paul Avermaete,
Jenny Backx, Raf Van Bortel, Anne Willocx-Michielsen, Luc Korthoudt, Tony Ah
Munn, Ludo Engelen, Marcel Coppens (v.u.)
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