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We hebben op paasmaandag weer

een heerlijke namiddag in Postel

beleefd! Een namiddag die straalde

van de paasvreugde! Bleef de dag

eerder grijs, in ons hart is de zon

helemaaldoorgebroken.

Nogmaals is bewezen: waar woorden

tekort schieten, daar spreekt de muziek!

De Franse schrijver André Malraux

heeft ooit gezegd: Alleen muziek kan

over de dood praten. Wel met evenveel

recht kan je zeggen: Alleen muziek

kan over de verrijzenis spreken!

Dit jaar werd het muzikaal talent

heel dichtbij gezocht én gevonden!

Zowel het kinderkoor JOMIKO on-

der leiding van An Belmans als het

volwassenenkoor MI CARA CAN-

TA onder leiding van Petra Sannen

kwamenuitMol-Millegem!

Beide koren brachten een heel ge-

varieerd programma van religieu-

Kinderkoor Jomiko uit Mol Millegem. (c) Ad van de Wijdeven

ze en meer profane liederen. Bij de

kinderen kreeg je zeker kippenvel

bij hun uitvoering van This little

light of mine en Een ster (Kristof). De

volwassenen streelden onze oren

met Glory to God en de Hallelujah van

Händel en zoveel meer. Proficiat en

een warme dank u aan beide koren!

Dank zij Leni Dekkers klonk deze

prachtige muziek in een stemmig

versierde zaal en de verdere organi-

satie lag in handen van de Parochie-

groep Postel. Eén persoon uit de

Postelse parochiegroep moet toch

met name vermeld worden: An Van

Doninck. Zonder haar had dit paas-

concert wellicht niet plaatsgevon-

den….Veeldankaanallen!

De pastoor van Postel besloot het

concert met de woorden: ‘Ik hoop,

beste mensen, dat ieder van u hier

weggaat als een paasmens die geloof,
Volwassenenkoor Mi Cara Canta uit Mol Millegem (c) Ad van de Wijdeven

hoop en vreugde uitstraalt naar ve-

len!Graagtotvolgendjaar!

(c) Ad van de Wijdeven

Pater Nicolaas
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