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TEEKOND
VALVA
HINGE ÜLE!
Karl Ristikivi mälestusele
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Cyrillus Kreek “Mu süda, ärka üles”
Avasõnad

Teenistuselkõlab
musitseerivad
Teenistusel
muusika

SõnumAvasõnad
Ülo Niinemägi
Olevistepastor
koguduse
vanempastor Siim Teekel

Siim Aimla Fresh
sopransaksofonil
Keelpillitrio
Egert Leinsaar, Karin Sarv, Villu Vihermäe
ja
Kristjan Üksküla ja
segakoor HUIK! (dirigent Ode Pürg).
Estonia Seltsi Segakoori esituses
dirigent Heli Jürgenson, klaveril Mart Siimer

Siimsüütamine
Aimla improvisatsioon
sopransaksofonil
Küünalde
ja meie hulgast
lahkunud
laste nimeline mälestamine
Vaimulik mõtisklus
pastor Peeter Tamm
Tänusõnad
Raul Altmäe
Meie hulgast lahkunud laste nimeline mälestamine
Raul Altmäe
Lõpuõnnistus
Lembit Veevo / Leelo Tungal “Kõikide järvede kuu”
Altaripalve
Lembit Veevo / Heljo Mänd “Sinule, kaja”
Lembit Veevo
/ Debora Vaarandi “Kadakad”
Peale teenistust
koosviibimine
kiriku Maarja kabelis
Tänusõnad
Liivi Laos
Lembit Veevo / Helga Tõnson “Romanss”

KuidasJürisson
saakski teisiti käia ring,
Maie
käia hommikust õhtu poole?

Lõpuõnnistus
pastor Ülo Niinemägi

Me rändame Jumala poole.

Altaripalve

Kalju Lepik

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

