
Nog een datum die moet genoteerd worden is zaterdag 4 februari 2023 voor een GROOT 
koorfeest. Waarschijnlijk van reeds in de namiddag... Ook hier hoor je later meer van.

De datum van de Sint Hubertusviering staat al langer 
vast: zondag 20 november 2022 om 15 in de kerk te 
Niel. Dit is geen misviering, maar een concert in 
samenwerking met de Koninklijke Jachthoornkring. 
Afwisselend zal er zang zijn en jachthoornmuziek. 
Wij dragen voor deze gelegenheid ons zwart uniform, 
met gekleurde solsleutel voor de vrouwen en de 
grijze das voor de mannen.
Er is een (korte) repetitie voorzien op zaterdag 19 
november om 10u. Het uur is onder voorbehoud, 
want als er een uitvaart is in de kerk dan zal het uur 
wijzigen. Dat weten we wellicht enkele dagen op voorhand...

We zingen dan, meerstemmig, enkele kerstliederen van het kerstconcert en ’onze’ mis.

Het kinderkoor van de Sint Lutgardisschool olv Lotte Van Havere heeft toegezegd om mee te 
werken aan het kerstconcert op zondag 18 december 2022. Omdat de kinderen veel mensen op 
de been brengen, ouders, grootouders enz. zullen er, net als in 2015 twee concerten zijn: om 15u 
en om 20u. De precieze uitwerking moet nog gebeuren en dus later meer hierover.

Tot slot voor dit jaar zingen we de viering van kerstmis zondag 25 december in onze kerk om 9.30u

Op 1 september starten we dan met de repetities en 
de voorbereiding van de concerten. Er staan 2 
optredens geprogrammeerd: Sint Hubertusviering te 
Niel en ons Kerstconcert.

Vakantie! Maar het koorbestuur heeft niet stilgezeten. Om tegen september klaar te zijn met een 
programma voor werkjaar 2022-2023 staken we de koppen bijeen.

De meesten hebben al vernomen dat er op zaterdag 20 augustus een openluchtmis zal zijn in het 
park van Schelle en dat ter gelegenheid van het overlijden van de heilige Bernardus op 20 augustus 
1153 in de abdij van Clairvaux, hij leende zijn naam aan onze Federatie Sint Bernardus.

De eerste repetitie van Gloria Vocalis op donderdag 25 augustus zal een héél speciale zijn: 
zonder zingen, maar met een drankje en een hapje als start van het nieuwe werkjaar. Deze repetitie 
zal doorgaan in ’t PC ’De Mouterij’ om 20u.

Er zal een koor gevormd worden met zangers van de verschillende parochies van onze Federatie, 
Hemiksem, Niel en Schelle. Hiervoor zal er een repetitie doorgaan in de kerk St P&P op donderdag 
18 aug om 20u, zodat we de liederen kunnen doornemen en op mekaar afstemmen.
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