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Andacht in de Catharinakerk 
23 november 2019, 16.30 uur 

Op het ritme van het jaar: ‘Herfst’

************************************************************************************** 

Andacht 

Een moment van rust, 
een moment van aandacht, 

een brandende kaars, 
mooie muziek, 

een inspirerende tekst 

Een Andacht is even stil staan. Stil staan bij wat er toe doet en waar je in de drukte  
van alledag niet zoveel aandacht aan kunt geven. Het woord komt uit Duitsland.  

Wij nemen het over, omdat het goed weergeeft wat er gebeurt. 
Elke derde zaterdagmiddag van de maand is er in de Catharinakerk een Andacht. Een moment van rust 

en even stil staan voor wie uit de drukte van de stad komt. Iedereen is welkom. 

    
   

                      
                     Deze keer werken mee: 

           Ben Simmes - vleugel 
                     Wijke Greydanus - liturg 

                    (initiatief van Catharina Spiritueel)  



Aria uit Goldbergvaraties    J.S. Bach (1685-1750) 

Kaarsen aansteken 

Licht dat ons leven doet 
God in ons midden 
Liefde die ons draagt. 

Goldberg canons: nrs. 3,6,9,12,15   J.S. Bach 

Tekst: ‘Herfst’ (Marleen Weusten) 

Goldbergvariatie 13     J.S. Bach  

Tekst: ’Oogsten’ (Joke Verweerd) 

Goldbergvariatie 25     J.S. Bach 

Tekst: ‘Herfst’ (Jaap Zijlstra) 

Goldberg canons: nrs. 18, 21,24, 27,30      J.S. Bach  

Stilte 

Aria uit Goldbergvariaties    J.S. Bach  

Zegenbede 
v.  Moge God jullie zegenen en behoeden. 
a. AMEN 

Stilte 

**************************************************************************************

De volgende Andachten zijn op: 
14 dec. 20.00 uur Kerstmuziek in de Stad, met Podium Dinxperlo olv Elske te Lindert en Iris Gruber - 

saxofoon / 21 dec. 16.30 uur Andacht in de advent, Elske te Lindert en Nicoline Tammes 
______________________ 

Wilt u via de mail op de hoogte gehouden worden? Laat uw mailadres achter bij de uitgang. 
______________________ 

Bij de uitgang kunt u een bijdrage geven ter bestrijding van de kosten van deze Andacht. 
Door deze bijdrage wordt het mogelijk gemaakt, dat de Andacht op de derde zaterdag kan blijven 

plaatsvinden. 
______________________ 

Voor een bijdrage kunt u ook storten op:  
NL92 RABO 0373 7179 62 tnv PG Doetinchem, ovv Andacht


