
Zangontmoeting 
Eigentijdse liturgische liederen 

 
De Basisgroep Het Veer, Koor en Stem Limburg en Vormingplus werkten samen een zangontmoeting uit om 
nieuwe eigentijdse liturgische liederen te leren. 
 
Op zondag 15 oktober trotseerden 54 zangers het mooie nazomerweer om samen te komen in de kerk van 
Kolderbos – Langerlo, Genk. 
 

We kregen lieden uit hun eerste zangbundel ’Wie anders zou de hemel dragen’ en uit hun tweede dat over 

enkele werken uitkomt ‘'Uw naam, een lied in mij'. 
 
Kris Gelaude gaf een boeiende toelichting bij de liederen, Arnout Malfliet en Remi Peeters zorgden voor de 
muzikale begeleiding en Geert Craps dirigeerde. 
De aanvang met liederen die 4-stemmig gezongen werden was misschien wel een beetje een overschatting van 
sommige zangers. De “echte” koorleden trokken dit gelukkig recht en het klonk. 
Stilaan kwam echter wel het besef bij de dirigent dat 1 à 2 stemmen volstonden en zo konden we véél 
gemakkelijker en vlotter meezingen. 
De begeleiding van enkele liederen met de accordeon was wel origineel en mooi. 
 
Even pauzeren met een drankje en een babbel deed deugd en smeerde onze stemmen zodat we het lied “Geen 
weg is te lang” uit de eerste bundel prachtig konden laten klinken. 
Voor enkele mensen van “Koor en stem” was het een verrassing deze liederen te horen, ze kenden er geen 
enkel van. Hopelijk dragen zij ze verder mee uit. 
Spijtig dat we onze voorlopige bundel moesten afgeven (auteursrechten!) omdat het boek nog niet gedrukt was. 
Zo was een verdere verspreiding nog gemakkelijker geweest. 
 
Mark Cornelis en Rani konden voor de zangstonde en tijdens de pauze hun prachtig houtsnijwerk ten voordele 
van het Palestijns project verkopen. Zag jij het ook? Een kerststal met de kribbe en de drie koningen, ze waren 
gescheiden door “de muur” en konden niet bij elkaar komen. 
Realiteit en kunst hand in hand. 
 
Kijk ook eens naar het fotoalbum. 
 
 
 
 
 


