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Andacht in de Catharinakerk 
19 september 2020, 16.30 uur 

‘Het jaar neigt zich tot stille groet’
************************************************************************************** 

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 - piano en zang 
                     Wijke Greydanus - liturg 

                    (initiatief van Catharina Spiritueel)  

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

piano: Valse, Grieg 

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

Das erste Veilchen, Felix Mendelssohn 
 Het eerste viooltje kwam als boodschapper van de lente. 
 Ik drukte het aan mijn verwachtingsvolle borst. 
 Intussen is het viooltje dood, andere bloemenpracht kwam er voor in de plaats. 
 En het viooltje zie ik in een voorjaarsdroom. 



Tekst: Het jaar neigt zich tot stille groet, J.W. Schulte Nordholt 

Herbstgefühl, Johannes Brahms 
 De natuur komt tot rust. 
 Gekleurde bladeren waaien nog in de wind. 
 Spoedig zullen ook zij sterven. 

Automne, Gabriel Fauré 
 De natuur trekt haar herfstkleed aan. 
 En mijn gedachten vliegen weg, als de laatste herfstbladeren. 
 Herinneringen en heimwee, naar het prachtige zonlicht, naar het verse groen. 

Autumn evening, Roger Quilter 
 De herstwind waait, de bomen kleuren geel en rood. Mijn lief, slaap maar zacht. 

Tekst: Er is nog zomer, Judith Herzberg 

A song of autumn, Edward Elgar 
 Waar zullen we heen, nu de natuur haar groene gloed verliest? 
 De bladeren gaan op in de natuur, het dorre hout vermengt met de gloed van dit jaar. 
 Eens ga ik ook op in de natuur, maar voor jou, mijn kind: 
 Wacht en zie waar straks het jonge groen weer ontluiken zal. 

Tekst: Licht 

Music when soft voices die, Roger Quilter 
 Als stemmen sterven, blijft de muziek als een zachte herinnering. 
 De geur van een verwelkte bloem blijft in gedachten en brengt troost. 
 De liefde voor jou zal voortleven, ook als je er niet meer bent. 

Stilte 

So lovely the rose, William Lloyd Webber 
 Zo prachtig, die roos, gezonden als vreugde voor de wereld. 
 Ook als de roos uitbloeit, kan dit beeld verder leven in je hart. 

To the wicklow hills, William Lloyd Webber 
 Herinneringen aan een prachtig landschap, herinneringen aan fijne mensen. 
 In een constant veranderende wereld mogen die herinneringen altijd blijven. 

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

Nachtlied, Felix Mendelssohn 
 De dag is voorbij, de nacht genaakt. Waar is alle levendigheid van de dag gebleven? 
 De nachtegaal zingt met mij om God te loven tot het licht van de nieuwe morgen verschijnt. 

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

De volgende Andachten zijn op:
17 oktober / 14 november (tweede zaterdag!) / 19 december

______________________

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


