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Programma 

19:00 uur Verzamelen bij Huis van de Wijk De Aker 

19:20 uur Vertrek Stille Tocht vanaf Huis van de Wijk De Aker 

19:30 uur Aankomst bij monument 

19:40 uur Vlag hijsen door Scouting 

19:45 uur Welkomstwoord en voordracht gedichten 

19:58 uur Last Post door trompettist Bart Noorman 

20:00 uur 2 Minuten Stilte 

20:02 uur Het Wilhelmus door Kinderkoor van de Wijk Bezoekers 
kunnen meezingen (zie tekst hiernaast). 

20:05 uur Kranslegging bij het monument 

Liedjes gezongen door het Kinderkoor van de Wijk: 

Shalom chaverim: 'Vrede vriend tot we elkaar weerzien' 

17 Miljoen mensen 

Color, the song of life 

(zie teksten op de achterzijde) 

20:15 uur Na afloop van de herdenking bent u van harte  welkom 
voor een hapje en een drankje in het Groeipaleis van 
Impuls (Joop Woortmanplein 5) 



Wilhelmus 

Wilhelmus van Nassouwe,  
ben ik van Duitsen bloed 
den vaderland getrouwe, 
blijf ik tot in den dood. 

Een Prinse van Oranje, 
ben ik vrij onverveerd 
den Koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 

Mijn schild en de betrouwen 
zijt gij, o god, mijn heer 
Op u zo wil ik bouwen 
verlaat mij nimmer meer 

Dat ik doch vroom mag blijven 
Uw dienaar 't aller stond 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt 



 
 
 

Liedteksten Kinderkoor van de Wijk: 
 
 
Shalom chaverim: 'Vrede vriend tot we elkaar weerzien' 
 
Shalom chaverim 
shalom chaverim 
shalom, shalom. 
L'hitraot, l'hitraot 
shalom, shalom. 

 

17 Miljoen Mensen 
 
17 Miljoen mensen, op dat hele kleine stukje aarde Die schrijf je niet 
de wetten voor, die laat je in hun waarde 

17 Miljoen mensen, op dat hele kleine stukje aarde Die moeten niet 
't keurslijf in, die laat je in hun waarde 

 
 
Color, the song of life 

Alles wat leeft verlangt naar schoonheid,  

alles wat leeft heeft kleur 

schoonheid, kleur 

Groen voor lente en rood voor zomer   

en wit voor herfst en zwart voor winter 

Leef met passie, sta in vuur en vlam 

en schitter als de zon tot je laatste zucht 

Kleur je leven met de kleur van hoop! 


