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Cyrillus Kreek „Mu süda, ärka üles“
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SõnumAvasõnad
Siim TeekelSiim Teekel
Olevistevanempastor
koguduse vanempastor

Liina Saare Fresh
ja Marek Taltsi esituses.
Keelpillitrio
Egert Leinsaar, Karin Sarv, Villu Vihermäe

Liinasüütamine
Saar / Juhan
Liiv “Kodu
Küünalde
ja meie
hulgastjuurest”
lahkunud
laste nimeline mälestamine
Vaimulik mõtisklus
pastor Erki Tamm
Tänusõnad
Raul Altmäe
Meie hulgast lahkunud
laste nimeline mälestamine
Lõpuõnnistus
Raul Altmäe
Altaripalve
Liina Saar / Jan Kaus “Üks kahest loost”
Liina Saarkoosviibimine
/ Jan Kaus “Lase ööl end kanda”
Peale teenistust
kiriku Maarja kabelis
Tänusõnad
Liivi Laos

Kristjan Üksküla ja

Liina Saar / Anna Haava “Oh saada mind”
Lõpuõnnistus
vanempastor Siim Teekel
Altaripalve

Estonia Seltsi Segakoori esituses
dirigent Heli Jürgenson, klaveril Mart Siimer
J.S. Bach
Goldbergi variatsioonid, teema
K. Üksküla / K. Üksküla
K. Üksküla / K. Üksküla

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

