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Andacht in de Catharinakerk 
16 januari 2021, 16.30 uur 

‘Bach en de liefde’
************************************************************************************** 

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 - orgel en vleugel 
                     Wijke Greydanus - liturg 

                    (initiatief van Catharina Spiritueel)  

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



Programma: 

Uit Franse suite in d: Allemande


Aansteken kaars

	 Licht dat ons leven doet, 

	 God in ons midden. 

	 Liefde die ons draagt.


Uit Franse suite in d: Courante


Tekst: Caritas abundat (Hildegard von Bingen)


Uit Partita ‘O Gott du frommer Gott’: deel 1 t/m 5


	 ‘O Gott, du frommer Gott, 
	 Du Brunnquell guter Gaben’ 

Tekst: Maar wat heb ik lief als ik u liefheb (Aurelius Augustinus)


Uit Partita ‘O Gott du frommer Gott’: deel 6 t/m 8


Tekst: Aan de liefde (Huub Oosterhuis)


Uit Franse suite in d: Sarabande


Stilte


Uit Franse suite in d: Menuet 2


Zegenbede

	 Moge God jullie zegenen en behoeden. Amen.


Uit Partita ‘O Gott du frommer Gott’: deel 9


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

De volgende Andachten zijn op:
20 februari, 20 maart, 3 april, 17april

______________________

Wilt u via de mail op de hoogte gehouden worden? Mail dan naar etelindert@icloud.com
______________________

Voor een bijdrage kunt u storten op: NL92 RABO 0373 7179 62 tnv PG Doetinchem, ovv Andacht 
Door deze bijdrage wordt het mogelijk gemaakt, 

dat de Andacht op de derde zaterdag kan blijven plaatsvinden.


