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Need armsad,
kellestÜLE!
äkki jäime ilma,
VALVA
LAPSE HINGE
on tegelikult alles - meie sees:
nad onlapse
nii ligi,
et ei
Valva
hinge
üle,torka silma,
nii nagu
valgus
tolmukübemes.
valva,
armas
Jumal!
Maal võib haigus lapse tappa,
Leelo Tungal
taevas
laps on püha.
Valva lapse hinge üle,
valva, armas Jumal!
Veel võib kurjus lapse tappa,
taevas laps on püha.
Valva lapse hinge üle,
valva, armas Jumal!
Võib ka juhus lapse võtta,
taevas laps on püha.
Valva lapse hinge üle,
valva, armas Jumal!
Tean, et lapsi armastad,
on taevas lapsed pühad.

Cyrillus Kreek „Mu süda, ärka üles“
Avasõnad

Teenistuselkõlab
musitseerivad
Teenistusel
muusika

SõnumAvasõnad
Siim TeekelSiim Teekel
Olevistevanempastor
koguduse vanempastor

Keelpillitrio Fresh
HeleLeinsaar,
Kõrve Karin Sarv, Villu Vihermäe
Egert
Jaak Jürisson
Kristjan Üksküla ja
kammerkoor Encore (dirigent Karin Kuulpak)
Estonia Seltsi Segakoori esituses
keelpillikvartett
koosseisus
dirigent
Heli Jürgenson,
klaveril Mart Siimer

Olavsüütamine
Ehala / Leelo
Tungal
„Hõbeniit“
Küünalde
ja meie
hulgast
lahkunud
laste nimeline mälestamine
Vaimulik mõtisklus
Heldur Kajaste
Tänusõnad
Raul Altmäe
Küünalde süütamine ja meie hulgast
lahkunud laste nimeline mälestamine
Lõpuõnnistus
Raul Altmäe

Eva-Maria
J.S.
Bach Sumera, Mari Targo,
Karin Sarvvariatsioonid,
ja Theodor Sink
Goldbergi
teema

Altaripalve
Karin Kuulpak / Paul-Eerik Rummo „Me hoiame nõnda ühte“
Riho-Esko Maimets/ Ernst Enno „Imeline helin“
Peale teenistust
koosviibimine
Valter Ojakäär
/ Leelo Tungal „Olematu laul“
kiriku Maarja
kabelis
Maian Kärmas „Sa jätad jäljed järveveele“

K. Üksküla / K. Üksküla
K. Üksküla / K. Üksküla

Tänusõnad
Liivi Laos
Olav Ehala / Enn Vetemaa „Vaid see on armastus“

Maie Jürisson

Lõpuõnnistus
vanempastor Siim Teekel
Urmas Sisask „Heliseb väljadel“
Altaripalve
Koosviibimine kiriku Maarja kabelis

Uinunu laul
Valva mu teed

E. Naumann
Keelpillitrio D-duur, III osa
P. Uusberg / E. Enno
M. Siimer / I. Hirv
M. Metsala /A. Haava
P. Uusberg/ E. Enno

Kodu imelisem töö
Unelaul
Kus nutab armastus
Valgusele

