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Andacht in de Catharinakerk 
22 augustus 2020, 16.30 uur 

‘It’s all about Bach’ 

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

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, orgel, vleugel en zang  

  Henk Makkinga, liturg 

   
   

  (initiatief van Catharina Spiritueel) 



Stilte 

Toccata in C (uit: Toccata, Adagio en Fuga) 

Aansteken kaars 
 Licht dat ons leven doet,  

God in ons midden.  
Liefde die ons draagt. 

Sarabande uit Franse suite nr 4 in Es 

Deel 2 uit Cantate 204 
 Ruhig und in sich zufrieden  
 Ist der größte Schatz der Welt. 
    
 Nichts genießet, der genießet, 
  Was der Erden Kreis umschließet,  
   Der ein armes Herz behält. 

Tekst: uit de Bergrede (Matteüs 6: 25-29) 

Adagio (uit: Toccata, Adagio en Fuga) 

Tekst: ‘Nada te turbe’ (uit Taizé) 

Stilte 

Air-Menuet-Air uit Franse suite nr 4 in Es 

Deel 8 uit Cantate 204 
Himmlische Vergnügsamkeit, 
Welches Herz sich dir ergibet, 
Lebet allzeit unbetrübet  
Und genießt der güldnen Zeit, 
Himmlische Vergnügsamkeit. 
 
Göttliche Vergnügsamkeit, 
Du, du machst die Armen reich  
Und dieselben Fürsten gleich,  
Meine Brust bleibt dir geweiht. 

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

Fuga (uit: Toccata, Adagio en Fuga) 

Stilte 

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

De volgende Andacht is op: 
19 september: Elske te Lindert 

______________________ 

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


