De TV-mis gezien op TV
Ik was ongerust. Hoe komt het dat Wouter niets laat weten over Keerbergen?
Oef! Hij had gewoon wat meer tijd nodig dan gewoonlijk. Maar het verslag is boeiend!
Nu het verslag van de TV-kijker.
Omdat ik te verkouden was, hebben wij beslist de mis te volgen op TV, samen met enkele vrienden die niet naar ‘t Kuipke geweest zijn.
Vanaf het begin vond ik dat de voorganger een priester was die “het kon zeggen”, iets dat helaas
niet aan iedereen besteed is.
Tot drie keer toe hebben onze genodigden mij moeten zeggen dat ik moest blijven zitten, want ik
was telkens met mijn vinger op het scherm aan het tonen wie van ons koor was en wie niet! Het
had inderdaad voor hen geen belang, maar voor mij wel: ge zijt fan of niet.
De songs werden uitstekend geïnterpreteerd, met veel enthousiasme en emotie. Op een bepaald
ogenblik hebben wij beelden gezien uit de film over Damiaan, en wij dachten de filmmuziek te
horen, maar … neen, het was het Effatakoor en hun collega’s. Woaaw!!
Eerlijk, het was een bijzonder goede prestatie van het koor, en het rood van de mannen-sjaals en
van sommige dameskleren gaf een zeer mooi effect op het scherm.
Lea was even mooi om te zien als om te horen (met of zonder haar imposant halssnoer).
Het was zeer ontroerend “pater Damiaan” in al zijn eenvoud te horen spreken, en bij ons kregen
we er allen de tranen in de ogen van.
Walter (Van Wouwe) sprak over Damiaan, hoe hij diens voorbeeld in zijn dagelijks leven inbouwt..
en het klonk zo echt… zo iets komt uit zijn hart, niet van zijn verstand; en de mensen voelen dat.
Onze vrienden ook.
Guido was zoals gewoonlijk een en al beweging op de muziek. Wij vonden zijn verhoogje te klein!
Hoeveel keer is hij niet zo dicht bij de rand geweest, dat hij er bijna af viel.
De muziekanten waren natuurlijk schitterend, en ook goed in beeld gebracht, behalve misschien
de drummer die minder goed zichtbaar was op het scherm.
Tijdens de communie kregen we nog een “close-up” van Tom die naar de communie ging, en dat
in Eurovisie aub!
Iemand die altijd goed in het vizier stond was Odette, net achter Lea Gilmore stond ze daar heel
mooi in het rood.
Het was een hoogstaande prestatie van het koor!
Dit verslag is bedoeld om de mensen van het koor te feliciteren in naam van alle TV-kijkers.
De TV-mis was ook een grote aanmoediging voor allen die volgend week-end in verschillende
parochies gaan preken voor de Damiaanactie.
“En route, … vooruit…”. Telkens we 40 € krijgen is een mensenleven gered!
Viviane

PS 1: Gerrit heeft mij verwittigd dat ik “op mijn kop mag staan”, dat hij zich in geen geval in
Damiaan wil verkleden om te preken zaterdag en zondag…
PS 2: Pfff… wat een gedacht? Ik had dat zelfs niet gevraagd… Wouter, zou jij dat niet willen
doen?

De TV-mis gezien op TV ~ 23/01/2005

1/1

