Evensong in de Cathrien
21 oktober 2018, 17.00 uur
Capella Vesperale
o.l.v. Fred Vonk
Gerard Habraken, organist
Voorganger nog niet bekend

Stichting
Oecumenische
KoorVespers
Eindhoven


p/a
Lenningenhof 18
5625 NT Eindhoven
Tel 040-2480502

Evensong in de Cathrien!
Op zondag 21 oktober vindt weer een sfeervolle Evensong plaats in de Catharinakerk, deze keer met
veel composities van dirigent Fred Vonk.
De lezingen voor deze zondag zijn gekozen uit het Anglicaanse Leesrooster: Jozua 14: 6-14 en Matteus
12: 1-21. De rode draad in de lezingen is recht doen en recht worden gedaan. Recht kan je jezelf niet
toe-eigenen door stemverheffing of geruzie. Recht doe je als je de kwetsbaren in de samenleving
beschermt en mensen in uitzichtloze situaties hoop biedt. Wie op deze manier in de wereld staat, helpt
actief mee om het recht te laten zegevieren.
De gezongen Psalmen van deze zondag zijn Psalm 133, 134, 137 1:6 en 141 op chants van
verschillende componisten.
De muzikale invulling van de Evensong is verder als volgt. Het Magnificat en Nunc Dimittis in G zijn
van Andrews. Het processielied is "O Worship the Lord" met een descant van Fred Vonk. Het
zondagslied is "Zingt voor de Heer" en het slotlied is "Angel voices" met een descant van Fred Vonk.
Daarnaast wordt het anthem "O Christ, who art the light and day" van Fred Vonk gezongen. De vaste
gezongen gebeden zijn ook van Fred Vonk.
De Evensong wordt geopend en afgesloten met toepasselijk orgelspel.
De Capella Vesperale verzorgt de gezongen onderdelen van de Evensong onder leiding van Fred Vonk.
Het orgel wordt bespeeld door Gerard Habraken. De voorganger is op dit moment nog niet bekend.
Voor informatie over de volgende Evensong verwijzen wij naar onze website www.capellavesperale.nl.
Informatie over de orde van dienst kunt u een week voorafgaand aan de dienst vinden op dezelfde
website.

