Evensong in de Cathrien
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Evensong in de Cathrien!
Na een maand gevuld met feestdagen vindt op zondag 21 november de maandelijkse Evensong van de
Capella Vesperale weer in de gebruikelijke stijl plaats.
De lezingen voor deze zondag zijn gekozen uit Jona en Johannes. De tekst uit Jona is een verhaal over
verantwoordelijkheden willen ontlopen, spijt en een tweede kans krijgen. Dat verhaal speelt ook in
onze tijd: in het klein, als persoon en in het groot als maatschappij. Het is het verhaal van belangeloze
inzet die mensen beroert, waardoor het effect heilzaam en duurzaam is. Het is het verhaal over
mensen met een missie die ondanks tegenslagen en soms tegen wil en dank telkens weer bereid zijn
om anderen te helpen. Wereldverbeteraars? We hebben ze hard nodig!
De muzikale invulling van de Evensong is als volgt. Het Magnificat en Nunc Dimittis zijn van Charles V.
Stanford. Het processielied is“As with gladness” met een descant in het laatste vers. Het zondagslied
is “Zingt nu de Heer, stemt allen in ” en het slotlied is “O worship the Lord”ook met een descant in
het laatste vers. Verder wordt het anthem “I will praise thee” van dirigent en componist Fred Vonk
gezongen.
De Chants (gezongen Psalmen) zijn de psalmen 113 en 33 in een zetting van William Hawes en
Herbert N. Howells. De vaste gezongen gebeden zijn de Preces and Responses in D minor, van Tim
Pratt.
De Evensong wordt geopend en afgesloten met toepasselijk orgelspel.
De Capella Vesperale verzorgt de gezongen onderdelen van de Evensong, onder leiding van een
gastdirigent. Het orgel wordt bespeeld door Gerard Habraken. De voorganger is nog niet bekend.
Voor informatie over de volgende Evensong verwijzen wij nog eenmaal naar de oude website
www.koorvespers.dse.nl en naar de nieuwe website www.capellavesperale.nl die vanaf 1 januari 2018
operationeel zal zijn.
Informatie over de orde van dienst kunt u een week voorafgaand aan de dienst vinden op de oude
website www.koorvespers.dse.nl en de nieuwe website www.capellavesperale.nl.

