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Inhoud: 
- Lied van de week: Nu zijt wellekome 
- Kerstactie Solied 
- Woordje van onze voorzitter.

Lied van de week:

Nu zijt wellekome

oud Nederlandstalig Kerstlied

bewerkt door Bernard Huijbers 1968

vierstemmig gemengd koor, orgel en volkszang,

Magister Vocat Kerst 1970 - B. Huijbers: Nu Zijt Wellekome

Muzikale leiding: Gerard Peelen

Vincent Kuin: orgel; Nico Scharn: trompet; Theo van Lent: gitaar

p a r t i t u u r  4 - s t e m m i g

https://youtu.be/aUMziewSanU
https://mcusercontent.com/3924674d328817a6b55415497/files/5e8b391f-1f1b-0e47-1916-3a5d31ec0089/269_Nu_zijt_wellekome_Huybers_1_.pdf
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Nu zijt wellekome is een Nederlandstalig kerstlied. De oudst bekende versie is 17e-eeuws, maar de

oorsprong vindt het lied waarschijnlijk in de 15e eeuw, gebaseerd op het 14e-eeuwse Sijs willekomen

heirre kerst. 

bron: Wikipedia

De Geboorte van Christus, naar Giotto

KERSTACTIE VAN SOLIED   -   KERSTACTIE DOOR SOLIED   -   KERSTACTIE MET SOLIED

Ook dit jaar kunnen we met Solied geen "Kerst" zingen.

Onze stemmen zullen op 25/12 'de nacht' niet vullen.

Om uitdrukking te geven aan onze verbondenheid willen we met Solied

een 'Licht'-actie houden.

Een beetje 'Licht' brengen in deze donkere tijd.

'Licht' voor onszelf, voor elkaar, voor de wereld...

We zouden het �jn vinden als ieder van jullie een 'Lichtdrager' wil zijn.

Hoe?... Dat zal nog duidelijk worden.

We kijken 'verwachtingsvol' uit naar de week (dagen) voor 'Kerstmis'.

We wensen jullie van harte een Kersttijd vol 'Licht' toe.

Carlos-Els-Greet-Sien-Geert-Els-Gwenny-Lieve

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sijs_willekomen_heirre_kerst
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Lieve vrienden van Solied

60 jaar worden was dagenlang genieten en verrast worden,

bedolven onder hartverwarmende woorden, levenswijsheid en creatieve attenties.

Ik stel vast dat jullie me ondertussen al heel goed kennen, mijn talenten en kleine kantjes – sorry

maar speechen is echt niet aan mij besteed, ook al wordt dat van een voorzitter wel verwacht.

Ik ben zo dankbaar jullie allemaal te mogen kennen, lief en leed te mogen delen en dit samen uit te

zingen.

De kers op de taart was natuurlijk het gelegenheidslied; ik was ontroerd.

Het is Piet vergeven dat hij de laatste weken zoveel leugens verkocht heeft om dit alles mee te

helpen waar maken.

Bedankt aan al wie daaraan mee gewerkt heeft.

Bedankt voor deze onvergetelijke verjaardag.

Heel genegen

Greet

Copyright © 2021 Solied 
 
 

uitschrijven 
 

https://www.facebook.com/groups/solied
https://mailchi.mp/a00b4ff832d3/www.solied.be
https://solied.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=3924674d328817a6b55415497&id=e6f582c460&e=[UNIQID]&c=c2cabad1fb
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=3924674d328817a6b55415497&afl=1

