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Beste,  
 
 
Vooreerst en opnieuw onze dank voor uw aanwezigheid op dit 
Kapelconcert ten voordele van het onderhoud van de Kapel Groot 
Hagelkruis-Steenstraat te Ekeren. 
 
De mooi en functioneel gerestaureerde kapel wordt gebruikt als 
repetitieruimte, als locatie voor diverse culturele activiteiten, en 
uiteraard als kapel. 
 
Wij zijn uitermate tevreden met de bestemming van deze unieke 
ruimte. 
 
Graag nodigen we u ter gelegener tijd uit een bezoekje te brengen naar 
aanleiding van een activiteit. 
 
Het concert van vandaag biedt (alweer) een smaakvol programma met 
de nodige afwisseling van bemanning én inhoud én vorm. 
Oordeelt u zelf maar. 
 
Wij danken van ganser harte alle medewerkers. 
En wensen eenieder een aangename avond toe. 
 
Geniet met volle teugen ! 
 
Parochie St.-Lambertus en C-Koren Ekeren  
Ekeren, 7 MEI 2017  
 
Heb je vragen … 

Ø i.v.m. C-Koren   Peter Somers 
     pe.somers@gmail.com  
     http://c-koren.be 
 

Ø i.v.m. Kapel      Kath De Keyser  
     de_kapel@hotmail.com 
     http://www.ekerseparochies.be	
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Parochie Sint-Lambertus  
	
Eucharistieviering 
ü In de week op woensdag en vrijdag in de kapel te 08.30u. 
ü Elke zaterdag in de kerk te 17.30u. 
ü Elke zondag in de kerk te 10.30u.  

      en derde zondag gezinsviering 
 
Pastoor Paul Verhulst 
Contact & secretariaat :  
Frans Lenaertsstraat 6, 2180 Ekeren 
Tel. 03/542.67.68 
paul.verhulst4@telenet.be 
 
	
	
Federatie Ekeren 
Federatie-coördinator : André Claessens 
andre.claessens@telenet.be 
http://www.ekerseparochies.be/ 
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C-koren	Ekeren	VZW 

 
C-Koren  
Vandaag treden volgende koren op : 

Lambertijnen  

Tussen 8 tot 12 jaar 
Dirigent:  Ilse Van Gestel. 
Begeleider : Miet Hegge. 
Repetitie : Zaterdag van 10u00 tot 11u00 in de kapel 

 

Con Amore  

Vanaf 40 jaar tot…. 
Dirigent : Veerle Claessens 
Begeleider : Simon De Paepe 
Repetitie : Dinsdag van 20u00 tot 22u00 in de kapel 

 

 Cantando  

Dirigent : Luc Anthonis 
Repetitie : Maandag van 20u30 tot 22u30 in de kapel 

	
Cantabo    

Schola Gregoriana Cantabo 
Dirigent : Werner Truyens. 
Repetitie : Woensdag van 21u30 tot 22u30  

http://c-koren.be	 	
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Thuis	in	thuiszorg	
Pastorijveld	25	
2180	Ekeren	
Tel.	03	542	15	69	
	
THUISZORGWINKEL	
	
	
www.thuiszorgthuis.be	
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Kapelconcert  
	
Cantabo		o.l.v. Werner Truyens	

Cantemus 

 
Con Amore	o.l.v. Veerle Claessens 
Piano: Simon De Paepe 

Cantemus      Lorenz Maierhofer 
L’ amour de moy     Sebastiaan van Steenberge 
Vybĕhla břiza bĕličká    Antonin Dvořák 
Thula S’ Thandwa     een Zulu Lullaby arr. Nick Page 
Maisema (Asko Vilén) 
Three Japanese Poems :  
 Snow, Wind, Rain     Ruth Morris Gray 
 

Cantabo	o.l.v. Werner Truyens	

Advenit dies (R8) uit het officium van Sint-Winoc 
	
	

De Lambertijnen	o.l.v. Ilse Van Gestel	

Piano: Miet Hegge 
Dwarsfluit: Els De Cauwer 
 
Warm up and Stomp canon   Jo MCNally 
Broertje       Marc Van den Broeck 
Ik kan al Engels     Kurt Bikkembergs 
Lente       Jos De Ryck 
Wolkje       Thomas De Baets 
Find me a rainbow     Peter and Janice Schmutte 
Olele (Afrikaans volkslied)   arr. Koen Wellens 
Vervelend      Hans Helsen 
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7 mei 2017 
	
Cantabo	o.l.v. Werner Truyens	
Agnus Dei uit Missa IV   (gregoriaans) 

 

De Lambertijnen en Cantando	o.l.v. Ilse Van Gestel 

Piano: Miet Hegge 
Dona Nobis Pacem      (Mary Lynn Lightfoot/Luc Anthonis) 

	

Cantabo	o.l.v. Werner Truyens	

Te tui coronam Winnoci (uit het officie van Sint-Winok R12) 
Quanto clarius (uit het officie van Sint-Winok A10) 
	
	

Cantando o.l.v. Luc Anthonis	

Piano: Govaart Haché 
	

Stars       (Eriks Esenvalds) 
O clap your hands      (Orlando Gibbons) 
Second Eve     (Ola Gjeilo) 
Sure on this shining night   (Morten Lauridsen) 
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Teksten met vertaling van Schola Gregoriana Cantabo 
 

Cantemus Domino, gloriose enim honorificatus est.    

Equum et ascensorem projecit in mare, adiutor et protector factus est 
mihi. 

Dominus conterens bella: Dominus nomen est illi. 

Laten wij zingen voor de Heer, want Hij is vol glorie verheerlijkt. 

Paard en ruiter wierp Hij in zee, Hij is mijn helper en beschermer. 

De Heer wint oorlogen, machtig is zijn naam. 

 

 

Advenit dies sancto optata Winnoco, et dissolutus morte preciosa 
angelorum militante caterva conscendit celestia. 

Munitus dominicis sacramentis et reddens spiritum angelorum militante 
caterva conscendit celestia. 

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.  Conscendit celestia. 

De dag waarnaar hij zo lang had uitgekeken brak aan voor de 
heilige Winnoc, en toen hij gestorven was steeg hij ten hemel 
begeleid door een leger engelen. 

Voorzien van de goddelijke sacramenten gaf hij de geest en steeg 
hij ten hemel begeleid door een leger engelen. 

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Hij steeg ten 
hemel. 
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Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over 
ons. 

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede. 

 

Quanto clarius virtutibus et signis fulsit, tanto se abiectius tulit, 

popularem frequentiam fugiens et per internuncios angelos se celo 
committens. 

Hoe beroemder hij werd door zijn deugden en daden, des te 
nederiger werd hij. 

Hij vluchtte de omgang met de mensen en vertrouwde zich op 
voorspraak van de engelen toe aan de hemel. 

 

Te tui coronam Winnoci Iesu benignissime poscimus, ut quomodo 
nobiscum ipse corpore in terris, ita spiritu ipsi cohabitemus in celis. 

Delectare Criste ymnis nostris, et intende precibus coram te fusis.   Ut 
quomodo… 

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto in celis. 

Welwillende Jezus, wees Winnocs kroon.  Dan kunnen wij, zoals 
Winnoc in het lichaam bij ons op aarde was, in de geest samen met 
hem in de hemel wonen. 

Christus, verheug U in onze liederen en verhoor onze gebeden.  
Dan kunnen wij, zoals… 

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, in de hemel. 
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EKERS	HOF	
akerzaal	

	
	

Een	ruimte	met	veel	mogelijkheden.	
Veel	mogelijkheden	met	ruimte!	

	
Gelijkvloers		

Ø Akerzaal	bijzonder	geschikt	voor	concerten,	toneelopvoeringen,	
recepties,	tentoonstellingen,	bals,	personeelsfeesten	allerhande.	
Tot	max.	250	personen.	
Mogelijkheid	modern	ingerichte	keuken	

Ø Gele	zaal	voor	50	personen		
Mogelijkheid	modern	ingerichte	keuken	

1ste	verdiep		
Ø Blauwe	en	Rode	zaal	voor	35	personen	

	
	

	
	

Ekers	Hof,	Groot	Hagelkruis	6	–	2180	–	Ekeren	
Voor	info	&	reservatie:	0498/33.00.56	

Ekershof@hotmail.be	
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