
!  

Andacht in de Catharinakerk 
17 oktober 2020, 16.30 uur 

‘Van liefde en herinnering’

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

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: 

           Maurits Bunt - orgel en piano 
  Lisa Bunt - zang 

                     Henk Makkinga - liturg 

                    (initiatief van Catharina Spiritueel)  

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



Programma: 

Praeludium in e-moll (‘ de kleine e-moll’), Nicolaus Bruhns  

Aansteken kaars  

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

Delen uit Lesson de tenebre, François Couperin  
 De dochter van Sion heeft al haar glans verloren. 
 Haar vorsten zijn als herten die geen weidegrond meer vinden:  
 Ze zijn gevlucht, van al hun kracht beroofd, vóór de vervolger uit.  
 Jeruzalem denkt ten tijde van haar nood en haar zwervend bestaan 
 aan alle kostbaarheden die zij vanouds bezat. 
 Toen haar volk in handen van de vijand viel, schoot niemand haar te hulp; 
 de vijanden die haar zagen, lachten om haar ondergang. 
 (uit: Klaagliederen van Jeremia 1:6-7) 

Tekst:  ‘Stil is de straat’, Jan Jetse Bol (Liedboek, lied 1003) 

Tierce en Taille uit Messe des Couvents, François Couperin 

Tekst: ‘Herfst’, Rainer Maria Rilke (Liedboek, blz 1194) 

Les Chemins de l'amour, Francois Poulenc 
 Ik dwaal rond en zoek naar het pad van de liefde. 
 Alles wat ik daar meemaakte, al die herinneringen, zijn ze verdwenen? 
 Ik hoop dat ik, wat er ook maar gebeurt, die herinnering van dat pad altijd levend kan houden,  
 dat pad waar ik liep en op een goede dag jouw handen in de mijne vond. 

Tekst: ‘Ontmoeting’, Czeslaw Milosz (liedboek, blz 1215) 

Stilte 

Praeludium in H-moll BWV 544, Johann Sebastian Bach  

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

Stilte 

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

De volgende Andachten zijn op:
14 november (tweede zaterdag!) / 19 december (Kerstmuziek in de Stad)

______________________

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


