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Andacht in de Catharinakerk 
21 november 2020, 16.30 uur 

‘Als de avond valt’
************************************************************************************** 

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 
                  enkele leden van Vrouwenkoor Musica 

                     Theo Menting - liturg 

                    (initiatief van Catharina Spiritueel)  

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



piano: Für Alina, Arvo Pärt 

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

Calm me Lord, Margaret Rizza 
 Calm me Lord, as you calmed the storm; still me Lord, keep me from harm. 
 Let all the tumult within me cease; enfold me Lord, in your peace. 

Tekst 

Messe brève, Charles Gounod 
 Kyrie 
 Gloria 
 Sanctus 
  piano-intermezzo: Elévation communion (C. Gounod) 
 O salutaris hostia 
  piano-intermezzo: Offertoire (C. Gounod) 
 Agnus Dei 

Tekst 

Stilte 

Le soir, Charles Gounod 
 De avond brengt de stilte terug. 
 Op een afgelegen plek kijk ik hoe de nacht langzaam oprukt. 
 De grond wordt langzaam verlicht door de prachtige sterren. 
 Eén zo’n straal van een prachtige ster raakt zachtjes mijn ogen. 
 Schitterende ster, kom je mijn ziel verlichten? 
 Kom je om de toekomst te ontvouwen? 
 Of ben jij de eerste schittering van de dag die nooit eindigen zal? 

Tekst: Luthers avondgebed 

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

Christ be with me, Jens Klimek 
 Christ be with me, Christ before me, Christ behind me, Christ in me, 
 Christ be neath me, Christ above me, Christ on my right, Christ on my left, 
 Christ where I lie, Christ where I sit, Christ where I arise. 
 Christ in the heart of every man who thinks of me, 
 Christ in the mouth of every man who speaks of me, 
 Christ in every eye that sees me, Christ in every ear that hears me. 

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

De volgende Andacht is op:
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


