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Andacht in de Catharinakerk 
11 juli 2020, 16.30 uur 

Maria 

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

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. 
Deze zomer zijn er in de Catharinakerk vier Andachten.  

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, vleugel en zang  

  Wijke Greydanus, liturg 

  (initiatief van Catharina Spiritueel) 



Stilte 

Muziek:  Ave generosa, Hildegard von Bingen 
 Een lofzang op Maria, de edele maagd 
 De kracht van de Allerhoogste is in jou gestroomd, zodat het Woord vlees is geworden. 
 Wit als een lelie, mooiste en lieflijkste, hoe zeer heeft God zich in jou verheugd,  
 toen Hij jou maakte tot moeder van zijn eniggeboren Zoon. 
 Een hemelse symfonie weerklonk toen uit jou Gods Zoon werd geboren. 
 Laat dan nu de hele kerk uitbreken in jubelzang voor Maria, de Moeder van God.  

Aansteken kaars 
v. Licht dat ons leven doet,  God in ons midden. Liefde die ons draagt. 

Muziek:  Sarabande uit Engelse suite nr 5 in e-moll (BWV 810), J.S. Bach 

Tekst:   Magnificat, lofzang van Maria (Lucas 1: 46-55) 

Muziek: Ave Maria, Bach/Gounod 
 Maria, de Heer is met u. 
 U bent de gezegende onder de vrouwen 
 En gezegend is de vrucht van uw schoot. 
 Heilige Maria, moeder van God.  

Tekst:   Maria, Bid voor ons (F. Cromphout, sj) 

Muziek:  - Lied ohne Worte in g-moll, F. Mendelssohn 
  - Ave Maria, Franz Schubert 

Tekst:   Maria leeft (anoniem) 

Muziek:  Lied ohne Worte in a-moll, F. Mendelssohn  

Korte stilte 

Muziek: Ave Maria, Giulio Caccini 
  
Zegen 
v. Moge God jullie zegenen en behoeden. 
a. AMEN 

Muziek:  The Lord bless you and keep you, John Rutter 

Stilte 

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

De volgende Andachten zijn op: 
25 juli: Marjo Harmsen (sopraan) en Teun van de Steeg (orgel) 
8 augustus: Pauline Lotichius (fluit) en Ben Simmes (vleugel) 

22 augustus: Elske te Lindert (orgel) 
______________________ 

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 Andachten kunnen blijven plaatsvinden. 

______________________ 

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


