
21 januari 2023, 
16.30 uur 

‘Music for a while’

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

Andacht 

Een moment van rust,                 Deze keer werken mee: 
een moment van aandacht,               Kamerkoor Decamerone (Utrecht) 
een brandende kaars,                     o.l.v. Elske te Lindert 
mooie muziek,                      Lynn van der Molen - saxofoon 
een inspirerende tekst                             Henk Makkinga (liturg) 

(initiatief van Catharina Spiritueel) 

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


Programma 

Muziek: Music for a while, H. Purcell

	 	 	 Muziek zal voor een tijdje al je zorgen verdrijven. 

	 Aansteken kaars 

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

Muziek: Lux aeterna, J. MacMillan

	 	 	 We bezingen het licht. 
	 	 	 Dat het mag zijn bij levenden en bij doden. 

	 	 Saxofoon: Syrinx, C. Debussy


Tekst: Weer heel (Toon Hermans)

	 




Muziek: They are at rest, E. Elgar

	 	 	 We bezingen hen die overleden zijn. 
	 	 	 En vertrouwen dat ze op een mooie plek zijn.	  

Tekst: Psalm 150 (uit: 150 Psalmen vrij, H. Oosterhuis)


Muziek: Salve regina, F. Poulenc

	 	 	 We bezingen Maria, de moeder van God. 
	 	 	 Sla op ons uw barmhartige ogen. 

Tekst: Zegenbede over de stilte (J.S. Pickard)


Muziek: The deer’s cry, A. Pärt

	 	 	 De zegenbede van St. Patrick: 
	 	 	 Christus met mij, Christus voor mij, Christus achter mij 

	 Stilte 

Muziek: Saxofoon: Aubade, J. van der Linden


	 

	 Zegenbede 

	 Moge God jullie zegenen en behoeden 
	 	 Amen 

Muziek: Benedicimus, J. MacMillan

	 	 	 We bezingen de Heer. 
	 	 	 Voor al het goede dat Hij ons heeft gebracht. 

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

De volgende Andachten zijn op 18 februari, 18 maart, 8 april en 15 april

______________________


Wilt u via de mail op de hoogte gehouden worden? Stuur dan uw mailadres naar etelindert@icloud.com 

______________________


Bij de uitgang wordt gecollecteerd, uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd.

Voor een bijdrage kunt u ook storten op: NL92 RABO 0373 7179 62 tnv PG Doetinchem, ovv Andacht


Door deze bijdrage wordt het mogelijk gemaakt, 

dat de Andacht op zaterdagmiddag kan blijven plaatsvinden.

mailto:etelindert@icloud.com

