
* Samenzang: uit het Wilhelmus, couplet 14 en 15 (staande)

14. Oorlof, mijn arme schapen 
die zijt in grote nood, 
uw herder zal niet slapen, 
al zijt gij nu verstrooid! 
Tot God wilt u begeven! 
Zijn heilzaam woord neemt aan! 
Als vrome christen leven, 
't zal hier haast zijn gedaan! 

15. Voor God wil ik belijden 
en zijne grote macht, 
dat ik te genen tijden 
den koning heb veracht, 
dan dat ik God den Here, 
de hoogste Majesteit, 
heb moeten obediëren 
in der gerechtigheid

* Slotwoord.

* Bij het ophalen van de kransen en bij uitgaan wordt op fluiten  en 
piano nog gespeeld het thema van "Schindler's List". 

Na deze herdenkingsbijeenkomst wordt u uitgenodigd voor een stille 
tocht naar het monument op de Kerkhoflaan.

Vrijheid geef je door

Programma voor de herdenkingsbijeenkomst 
op 4 mei 2016 te Lunteren 

in de Maranathakerk, aanvang: 18.45 uur. 

 Medewerking verlenen:
 Fluit: Gerline Bos, Lisa Brandsen, Nadine 
 Hardeman, Sanne Schilperoord, Tamara Voskuil
 Piano en orgel: Margret Spelt
 Declamatie: Hans Fuchs
 Leiding: ds. Wim J.W. Scheltens
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* Muzikaal intermezzo: Andante uit sonate in sonate	in	e-moll	(BWV	
1034)	van JS Bach

* Declamatie: Het blijft maar komen (Isa Hamerlinck, 14 jaar, 
Koudekerke)

Het blijft maar komen.
Het is ons verteld, zoals de zee zo veelzijdig.
Goed of kwaad, hoe je het ook bekijkt.
Wij weten wat jij hebt gedaan.
Maar wat als, wat als wij daar hadden gezeten?

Hadden wij het dan ook zo gedaan?
Zoveel vragen voor je, maar het kan niet meer.
Ik kan ze niet meer stellen, het heeft nooit gekund.
Maar wat als, wat als het had gekund?

Had ik dat dan gedaan, had ik dat gewild?
Wat als mijn vragen beantwoord zouden zijn?
Zou ik dan teleurgesteld zijn, of juist niet?
Steeds meer vragen, ze blijven maar komen.
Net als de duinen maar blijven groeien.

* Muzikaal intermezzo: Schindlers List thema John Williams

* Bezinningswoord - ‘Vrijheid geef je door’ 

* Gebed
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* Declamatie: Fragment uit het boek van Ed van Tijn, ‘18 adressen’.

In het boek Exodus wordt verteld hoede dochter van de farao van 
Egypte de kleine Mozes redt uit de Nijl. Hij mocht eigenlijk niet 
leven, omdat hij een Hebreeuws kind was. Dat geeft de Talmoed 
aanleiding om te zeggen: "Wie een kind redt, redt een volk." Het 
was dan ook geen toeval dat het de lijfspreuk was van de 
verzetsgroep die mijn leven heeft gered. 
We nemen afscheid van Semmy Rietkerk-Glasoog, ook zo'n dochter 
van een farao. Met dien verstande, dat ze niet één maar tientallen 
kinderen heeft gered. Semmy was toen zevenentwintig jaar en heeft 
met de groep uiteindelijk tweehonderdveertig joodse kinderen laten 
onderduiken. "Ik deed het niet met een bedoeling," zei Semmy op 
haar sterfbed, dankbaar terugblikkend op haar leven van bijna 
achtentachtig jaar. "Ik rolde erin." Persoonlijk heb ik altijd moeite met 
dit soort zelfrelativerende uitspraken van verzetsmensen en 
kinderredders die tijdens de oorlog hun ziel en zaligheid, èn hun 
rijkste bezit, hun leven, in de waagschaal hebben gesteld.
Dat zei ik haar ook. "Ik rolde erin."...... Dat geldt dan misschien voor 
het begin, de eerst keer, al betwijfel ik dat ook. Ook al je er in rolde 
moet er toch een basisgevoel van rechtvaardigheid zijn geweest. En 
moed. Want al snel werd duidelijk aan wat voor gevaren men zich 
bloot stelde. Er vonden arrestaties plaats. En executies.
En toch ging men door. Semmy ook.
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* Inleidend orgelspel 

* Woord van welkom
 
*Samenzang: Gelukkig is het land - Gezang 416 (Liedboek voor 

de Kerken 1973)
*
1. Gelukkig is het land, 
dat God de Heer beschermt. 
Als daar met moord en brand 
de vijand rondom zwermt, 
en dat men meent: hij zal 
't schier overwinnen al, 
dat dan, dat dan, dat dan 
hij zelf komt tot den val. 

2. Gedankt moet zijn de Heer, 
de God, die eeuwig leeft, 
dat Hij ons t' zijner eer 
dees overwinning geeft. 
Wat wonder heeft de kracht 
des Heren al gewracht! 
O Heer, o Heer, o Heer, 
hoe groot is uwe macht!

* Uit het kaddisj voor de doden (joods gebed).

* Samenzang: Psalm 136: 11, 23 (o.b.),24 (o.b.),13
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11. Looft den Heer, die in de nacht
der verneedring aan ons dacht,
die de tirannie verdrijft
door zijn gunst die eeuwig blijft.

23. Die in onzen lage stand
ons genadig bood de hand,
want zijn gunst alom verspreid
zal bestaan in eeuwigheid! 

24. Die ons onder ’t leed gebukt, 
heeft uit ’s vijands macht gerukt, 
want zijn gunst, alom verspreid, 
zal bestaan in eeuwigheid!

13. Aan den God des hemels zij
eer en dank en heerschappij,
want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

* Declamatie: Stil (Eline Huberts, 16 jaar, Bedum)

op de koele grijze grond zit ik
naast de hond, samen stil. 
samen zijn we stil, maar nog stiller zijn we 
samen met mijn zusje, met mijn moeder. 

twee minuten waarin het regent, stormt 
en toch horen wij niets dan stilte 
stilte die wordt opgevuld door onze gedachten over 
alles, iedereen, toen en nu 
die stilte die iedereen doet beseffen
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* Muzikaal intermezzo: Nacht op de berg Ivan Sheklov (1942) 

* Declamatie: Twee en zeventig (Kitty de Josselin de Jong)

Een salvo klinkt – de daad is slechts een kogel,
en niemand weer wie hen begraven zal, -
tegen de eeuwigheid is het zo weinig,
maar twee en zeventig is hun getal.

Zij waren trots het Vaderland te dienen,
- wat is gevaar in hun vereend geval? -
Hun liefde was hun schild ende betrouwen,
maar twee en zeventig is hun getal.

Zij meenden dat geen macht hun kon beletten,
- de vrijheid van het land ging bovenal, –
er is zo grote blijdschap in het offer…
maar twee en zeventig is hun getal.

Een salvo klinkt – hun taak vond geen gebade,
Doch wee degeen die hen vergeten zal, -
tegen de eeuwigheid zijn zij zo weinig,
maar twee en zeventig is hun getal.

*  Muzikaal intermezzo: 
Koraalbewerking (Psalm 68) voor 2 fluiten en piano
                                     (Lisa en Tamara en Margret)
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