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Andacht in de Catharinakerk 
15 februari 2020, 16.30 uur 

‘I believe in Springtime’

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

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: 

         
                     

                    Elske te Lindert - zang en vleugel   
                     Theo Menting - liturg 

                                           (initiatief van Catharina Spiritueel)  



Muziek: Frühlingslied, R. Schumann  

Aansteken kaars: 
v. Licht dat ons leven doet, God in ons midden.


	     Liefde die draagt.


Muziek: I believe in Springtime, John Rutter 	

	 	 	 Ik geloof in de lente, in de natuur, in de mens. 
	 	 	 En bovenal geloof ik in God die dit alles gemaakt heeft. 

Gedicht: De hazelaar (Ida Gerhardt)


Muziek: Frühlingslieder, R. Schumann

	 	 	 We groeten het voorjaar, de hele wereld is vrolijk. 
	 	 	 Laat ons zingen, want het voorjaar is weer in het land. 
	 	 	 Het jonge groen helpt me om de schoonheid van de wereld te zien. 

 To a wild rose, E. McDowell

	 Frühlingsglaube, F. Schubert

	 	 	 O heerlijke voorjaarslucht, o prachtig geluid. 
	 	 	 Zelfs in het diepste dal dringt het voorjaar door. 

Gedicht: Naar U (Ida Gerhardt)


Stilte 

Muziek: Ständchen, F. Schubert

	 	 	 Hoor het zachte lied van de nachtegaal, en laat het binnen in je hart. 

Gedicht: Verwachting


Muziek: An die Musik, F. Schubert

	 	 	 Loflied op de muziek. Omdat je er was in moeilijke tijden. 


Zegen 

	 v. Moge God jullie zegenen en behoeden. 

	 a. AMEN 


Muziek: The Grail prayer, Margaret Rizza  

	 	 	 Maak dat mijn voeten uw weg bewandelen en mijn handen uw werk doen


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

De volgende Andachten zijn op:


14 maart (2e zaterdag!), Capella Phos Hilaron uit Huissen o.l.v. Susanne Paulsen 

11 april (2e zaterdag!), Stabat Mater Pergolesi

______________________

Wilt u via de mail op de hoogte gehouden worden? Schrijf dan uw mailadres op het blad 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


