
hingesilladIga lahkumine on valus. 

Ometi ei suuda miski väärata teadmist, et iga laps jääb  
alatiseks oma vanemate südamesse. 

Loodame leida ühiselt tuge Sõnast ja muusikast ning süütame 
küünlad nende mälestuseks, keda meie seas enam pole. 

Teame, et kellelgi pole varuks uusi sõnu. Küll aga võib meie 
osaks olla tundmine, et nii nagu muusika kõrgete võlvide all,  
on meie ümber ja kohal veel palju muud, mis oma armsate 
peale mõeldes kunagi ei kao. 

Olemata meiega on nad siiski siin. 

Ajas, ruumis, muusikas. 

Alatiseks.

 

Oleviste kirik
18. veebruar 2017
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Mälestusteenistus Hingesillad sai alguse aastal 2016. 

Esimene teenistus oli seotud rahvusvahelise  
vähihaigete laste päevaga ning toimus selle eelõhtul, 
14. veebruaril 2016.

Sellest aastast alates on teenistused pühendatud kõikidele 
meie hulgast lahkunud lastele, lapse vanusest või  
lahkumise põhjusest sõltumata.

Vähihaigete laste ja nende toetamise sümbolina on  
kasutusel kuldne lint. 

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit: 
vähilapsed.ee

Oleviste kogudus: 
oleviste.ee

MTÜ Hingesillad: 
hingesillad.ee

Iga lahkumine on valus. 

Ometi ei suuda miski väärata teadmist, et iga laps jääb 
alatiseks oma vanemate südamesse. 

Loodame leida ühiselt tuge Sõnast ja muusikast ning süütame 
küünlad nende mälestuseks, keda meie seas enam pole. 

Teame, et kellelgi pole varuks uusi sõnu. Küll aga võib meie 
osaks olla tundmine, et nii nagu muusika kõrgete võlvide all, 
on meie ümber ja kohal veel palju muud, mis oma armsate 
peale mõeldes kunagi ei kao. 

Olemata meiega on nad siiski siin. 

Ajas, ruumis, muusikas. 

Alatiseks.

Mälestusteenistus Hingesillad sai alguse aastal 2016. 
Esimene teenistus oli seotud rahvusvahelise vähihaigete laste 
päevaga ning toimus selle eelõhtul, 14. veebruaril 2016.

Edasisised teenistused on pühendatud kõikidele meie hulgast 
lahkunud lastele, lapse vanusest või lahkumise põhjusest 
sõltumata.

Vähihaigete laste ja nende toetamise sümbolina on kasutusel 
kuldne lint. 

Hingesildade sümbolina oleme kasutusele võtnud meelespea. 

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit: 
vähilapsed.ee

Oleviste kogudus: 
oleviste.ee

MTÜ Hingesillad: 
hingesillad.ee

Hingesildade tegevust saab toetada annetustega 
EE547700771002425938 AS LHV Pank 
Tulumaksusoodustuse saamiseks palume 
ülekandel märkida enda isikukood.

Oleviste kirik
11. veebruar 2023

 



VALVA LAPSE HINGE ÜLE!

Valva lapse hinge üle,
valva, armas Jumal!
Maal võib haigus lapse tappa,
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.

Maie Jürisson

Avasõnad

Sõnum
Oleviste koguduse vanempastor Siim Teekel

Küünalde süütamine ja meie hulgast lahkunud 
laste nimeline mälestamine

Tänusõnad
Raul Altmäe

Lõpuõnnistus

Altaripalve

Peale teenistust koosviibimine 
kiriku Maarja kabelis

Teenistusel kõlab muusika

Keelpillitrio Fresh
Egert Leinsaar, Karin Sarv, Villu Vihermäe

Kristjan Üksküla ja 

Estonia Seltsi Segakoori esituses
dirigent Heli Jürgenson, klaveril Mart Siimer

J.S. Bach    
Goldbergi variatsioonid, teema

K. Üksküla / K. Üksküla  Uinunu laul
K. Üksküla / K. Üksküla  Valva mu teed

E. Naumann    
Keelpillitrio D-duur, III osa

P. Uusberg / E. Enno     Kodu imelisem töö                     
M. Siimer /  I. Hirv         Unelaul  
M. Metsala /A. Haava     Kus nutab armastus              
P. Uusberg/ E. Enno        Valgusele

Selles nähtavas maailmas
ära unusta uurida
ka asjade alumist poolt

Nii nagu me vahel 
nihutame kivi 
ja avastame selle alt tuksleva elu

Nõnda on ka muude maiste asjadega
Tähtsaim on alati
silmale nähtamatu

Ära unusta et kuigi kõigel nähtaval 
on algus ja lõpp
siis jumalikus mõõtkavas
pole kumbagi olemas

sest Jumal ise on alati olnud ja jääb igavesti

Nõnda püsib su kummardus sügavam
ja hingepuhtus suurem 

Merike Õim

Öeldud on: 
„... au meile, kes me ei pea silmas nähtavat,  
vaid nähtamatut, sest nähtav on mööduv,  
nähtamatu aga igavene.“
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Cyrillus Kreek „Mu süda, ärka üles“
Seadnud Riho-Esko Maimets
 
Avasõnad 
vanempastor Siim Teekel
 
Pärt Uusberg „Mis on inimene?“
 
Vaimulik mõtisklus 
pastor Leho Paldre
 
Meie hulgast lahkunud laste nimeline mälestamine  
Raul Altmäe
 
Erkki-Sven Tüür „Kui vaikivad päevased tuuled“ 
Ester Mägi „Dona nobis pacem“
Cyrillus Kreek „Maga, maga Matsikene“

Tänusõnad 
Liivi Laos
 
Pärt Uusberg „Et kiitke Jumalat“
 
Lõpuõnnistus
vanempastor Siim Teekel

Pärt Uusberg „Õhtul“ 

Altaripalve 

Teenistusel musitseerib 

Tallinna Kammerkoor, 
dirigent Heli Jürgenson


