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Programma 
 

 

Voorspel  Klassieke muziek uit Nederlands-Indië 

Henk Mak van Dijk, piano (CD) 

(Gelegenheid om een kaarsje aan te steken).  

 

 

Opening Ad van der Helm, 

voorzitter Haagse Gemeenschap van Kerken 

 

 

Verhaal Eloy Lindeijer, kleinzoon van Wim Lindeijer, die 

als krijgsgevangene in de Japanse mijnen in 

Kamaishi te werk werd gesteld. Tegen de Japanse 

verboden in schreef hij in het geheim een dagboek.  

 

 

Muziek  Jasmijn (19) & Rosa Burger (15) 
Sergei Prokofiev – Uit Sonate voor 2 violen, Op. 56: 

Andante Cantabile 

 

 

Verhaal  Sandra Heerma van Voss, kleindochter van 

Wim Burger, krijgsgevangene aan de Pakan Baroe 

spoorweg 

 

 

Muziek  Jasmijn Burger & Jan Jaap Nuiver 
Max Bruch – Uit Violin Concerto nr. 1: Adagio 

 

 

Verhaal  Kitty Mulder 
Gebaar van Keizer Akihoto van Japan 

 

 

 



Indisch Onze Vader (Allen) Piano begeleiding: Jan Jaap Nuiver 

 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 

Geheiligd word’ Uw naam. 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 

Laat komen laat komen Uw Rijk. 

Uw wil, Uw wil geschiede, op aard, als in de hemel. 

Uw wil geschiede op aarde, als in de hemel. 

Geef ons heden ons daag’lijks brood, 

en vergeef ons onze schulden, 

en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 

En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van het kwade. (2x) 

Amen. 

 

 

Verhaal  Yukari Tangena  
In 2015 werd het Monument voor de geallieerde 

krijgsgevangenen van het kamp Fukuoka nr. 2 in 

Nagasaki opgericht. 

 

 

Verzoening  Captives’ Hymn 
 

Father, in captivity, we would lift our prayer to Thee, 

Keep us ever in Thy love, grant that daily we may prove, 

Those who place their trust in Thee, more than conquerors may be. 

 

Give us patience to endure, keep our hearts serene and pure, 

Grant us courage charity, greater faith, humility, 

Readiness to own Thy will, be we free or captive still. 

 

May the day of freedom dawn, peace and justice be reborn. 

Grant that nations loving Thee, O’er the world may brothers be. 

Cleansed by suff’ring, known rebirth, see Thy Kingdom come on earth. 

Amen. 

 

 



Afsluiting  Christiaan Steenbergen 
  Haagse Gemeenschap van Kerken 

 

 

Wilhelmus 
 

Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer! 
Op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer! 

Dat ik toch vroom mag blijven, uw dienaar t’ aller stond, 

De tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt. 

 

Voor God wil ik belijden en zijne grote macht, 

dat ik te genen tijden de koning heb veracht, 

dan dat ik God den Here, de hoogste Majesteit, 

heb moeten obediëren in der gerechtigheid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U bent van harte welkom in de Kapel 

voor een hapje en een drankje 


