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Inhoud:

Lied van de week

Verslag van de Paasactie

Lied van de week: 
 

Hallelujah 
uit de Messiah - G.F.Händel

Hallelujah - Choir of King's College, Cambridge 
live uitvoering van Handel's Messiah 

10 november 2009

https://youtu.be/C3TUWU_yg4s
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muziek per stem: klik op de foto's

In de loop van de voorbije dagen kwam de Paashaas langs bij de leden van
Solied. 
Sien kwam de marchandise afleveren die recht van Rome kwam. 

part i tuur  4 -stemmig

https://mcusercontent.com/3924674d328817a6b55415497/files/bff3802b-77a4-4738-8ed0-462230858df0/Hallelujah_sopraan.mp3
https://mcusercontent.com/3924674d328817a6b55415497/files/586e92eb-4990-4551-9b30-35a107a0daf1/Hallelujah_alt.mp3
https://mcusercontent.com/3924674d328817a6b55415497/files/2873c057-51ae-4349-a991-4a7d8271913f/Hallelujah_tenor.mp3
https://mcusercontent.com/3924674d328817a6b55415497/files/c4606c0a-9b07-4605-974e-dab42e35241e/Hallelujah_bas.mp3
https://mcusercontent.com/3924674d328817a6b55415497/files/a0fcbae8-8542-4eb8-a4d5-2e8a14f3b0e3/157a_Halleluja_H%C3%A4ndel.pdf
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119 zakjes met eieren werden rondgedragen bij zangers, dirigenten, organist
en kookploeg.  
Voor de 7 zangers die ver van Brugge wonen kwam de PostPaashaas langs
met paaskaart en bijhorend tekstje.  
15 Paashazen trokken op pad om allen de ‘hoe gaat het met jou’ vraag te
stellen. Het prachtige weer bracht hen naar alle hoeken en kanten van Brugge
en omstreken. Zalige ritjes langs bekende en minder bekende huizen. Belletje-
trek bij gekende en minder gekende gezichten van Solied. Zelfs gemaskerd
werden ze herkend. 
Uit vele reacties bleek dat iedereen ongelooflijk enthousiast en aangenaam
verrast was. Overal heel veel blije gezichten en blij verwonderd met de
bezoekjes. Er werd genoten van een deugddoende deurbabbel. Weer even een
‘gewoon’ babbelke doen zoals we het op vrijdagavond gewoon zijn.

Waar is men zoals mee bezig? 

Het dagelijks werkmilieu werd onder de loepe genomen.  
Men blijft creatief bezig. Huis opknappen, hobby’s, wandelen en fietsen,
vrijwilligerswerk, piano spelen, examens maken en de zorg voor ouders,
kinderen en kleinkinderen.  
Aan allen die een moeilijke tijd doorbrachten met ziek of herstellend zijn werd
veel beterschap betuigd.  
Bij hen die een familielid verloren werd de rouw gedeeld.  
Felicitaties gingen uit naar zij die grootouder en overgrootmoeder werden.  
Ook het aanpassen aan een nieuwe woonst kreeg de nodige aandacht. 
De paaseitjes waren lekker... ook de complimenten van de huisgenoten. Niet
alleen de eieren maar ook de tekst deed deugd. 10 op 10 voor degene die de
tekst op het kaartje schreef.  
Iedereen heeft hartzeer dat we het zingen moeten missen. Maar het 'vrijdags
koor Solied' met telkens een passend lied wordt zeer gesmaakt, temeer dat het
vergezeld wordt van wat achtergrondinformatie. 
Er is heel veel verbondenheid met elkaar. Zo stralen we niet alleen solidariteit
en creativiteit uit in ons zingen maar ook in ons ‘zijn voor mekaar’! ’t Is de
verbondenheid, en ’t is daarvoor dat we ’t doen.  
We hebben de viering van Pasen en het samenzijn weer erg moeten missen
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maar één ding weten we nu al zeker:  
 

   

    

 
 

Beste groeten aan iedereen en hartelijk dank!  
Zalig Pasen. 
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