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Catharinakerk Doetinchem 

Catharina Collegium o.l.v. Elske te Lindert 
Ensemble Il Canto di Rame 
Wijke Greydanus - teksten 

Een moment van rust, 
een moment van aandacht, 
een brandende kaars, 
mooie muziek, 
een inspirerende tekst 



In de tijd dat we kerkelijk richting het einde van het jaar gaan en rond Allerzielen onze 
lieve doden gedenken en de namen van de overledenen van het afgelopen jaar noemen, 
willen we voor de hele stad ook een moment bieden en een plek zijn waar we kunnen 
gedenken en even stil kunnen staan bij de eindigheid van het leven.  

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

Delen uit het requiem van Karl Jenkins 

Componist Karl Jenkins studeerde muziek in Cardiff en Londen. In eerste instantie 
werd hij vooral bekend in de jazz- en rockmuziek. Voor het grote publiek is hij 
waarschijnlijk vooral bekend van de vliegtuig-reclame, waarin de bekende song 
‘Adiemus’ wordt gebruikt. Wellicht voor velen minder bekend is het feit dat hij ook 
een heel aantal grote koorwerken schreef, waaronder een Stabat Mater, een Te Deum 
en een Requiem. Het Requiem van Jenkins is overwegend klassiek met muzikale 
invloeden uit de hele wereld. Het bevat de traditionele tekst van de requiemmis, 
inclusief de uitbreidingen van Fauré en Duruflé, (Pie Jesu en In paradisum). Deze 
delen worden echter aangevuld met in het Japans gezongen Haiku gedichten, die als 
het ware een vredevol commentaar op de liturgische tekst geven. Het resultaat is een 
ontroerende expressie van spiritualiteit.  
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Catharina Collegium: 
Elske te Lindert 
Elly van Ballegooijen 
Ria Klein Wolterink 
Nicoline Tammes 
Anneke van der Haar 
Theo Franken 
Theo Menting 
Dick Davelaar 
Henk van Reeven 
Dick Bresser 
Paul Beunders 

Il Canto di Rame: 
Elske te Lindert (sopraan) 
Iris Gruber (saxofoon) 
Marije Toenink (cello) 
Liga Vilmane (piano) 

********************************************************************* 
Initiatief van Catharina Spiritueel en Stichting Cantate 

Een vrije gift bij de uitgang wordt zeer gewaardeerd 



Programma: 

Mogelijkheid tot kaarsjes branden 
Stilte 

Aansteken kaarsen 
 Licht dat ons leven doet 
 God in ons midden 
 Liefde die ons draagt 

1 Introit en Kyrie 
Geef hen eeuwige rust, Heer, en eeuwig licht moge voor hen schijnen. 
U past een lofzang, God, in Sion,  
en een gelofte zal U ingelost worden in Jeruzalem. 
Verhoor mijn gebed, alle vlees zal tot U komen. 
Heer, ontferm U, Christus, ontferm U, Heer, ontferm U. 

3 Hana to mishi 
De sneeuw van gisteren, 
die viel als kersebloesem, 
is weer water. 

5 Confutatis 
Wanneer de verdoemden verdrukt zijn,  
aan felle vlammen overgeleverd, 
roep mij onder de gezegenden. 
Ik bid, smekend en geknield, mijn hart als as verpulverd: 
neem mijn einde in Uw zorg. 

Tekst:  Een ademtocht (Sytze de Vries) 

6 Kokoro kara 
Uit de diepte van mijn hart: 
hoe mooi zijn de sneeuwwolken 
in het westen. 

7 Lacrimosa 
Vol van tranen is die dag, waarop zal herrijzen uit gloeiende as 
de schuldige mens, om berecht te worden. 
Daarom ontzie hem,  God.  

Tekst: Ze zijn gegaan (Kris Gelaude) 

Intermezzo: Elohenu (F. Gernsheim) 



Tekst: Psalm 103 

9 Pie Jesu 
Genadige Heer Jezus, geef hen eeuwige rust. Amen. 

11 Lux aeterna  
Moge eeuwig licht voor hen schijnen, Heer, 
voor eeuwig bij uw heiligen, omdat U genadig bent. 
Schenk hen eeuwige rust, O Heer; 
en eeuwig licht moge voor hen schijnen. 

Tekst:  Alles gaat voorbij (Marinus v.d. Berg) 

12 Agnus Dei/ Mame de iyo 
Lam Gods die de zonden der wereld wegneemt 
Geef hen rust 

Vaarwel, 
zoals alles, ga ik voorbij 
als dauw op het gras. 
  
13 In Paradisum 
Mogen de engelen u geleiden naar het paradijs; 
mogen de martelaren bij uw komst u ontvangen 
en mogen zij u binnenleiden in de heilige stad Jeruzalem. 
Moge het koor der engelen u ontvangen 
en moge u met Lazarus, ooit arm, de eeuwige rust hebben. 

Zegenbede 
 Moge God jullie zegenen en behoeden. 
 Amen. 

Mogelijkheid tot kaarsje branden 
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Ze zijn gegaan  
aan lief en leed 
en sterfelijkheid voorbij. 
Maar nog steeds 
wonen zij 
hier om ons heen. 
In stilte die omarmt. 
In licht 

dat ondanks  
alle duisternis 
weer opstaat. 
En in het grenzeloze 
van de liefde 
die langs alle wegen 
met ons verder gaat 
(Kris Gelaude)


