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Bijeenkomst Gereformeerde kerk Staphorst  
 
19.00 uur Welkomstwoord door burgemeester drs. T.C. Segers 
 
 Gelegenheid tot stil gebed 
 
 Schriftlezing door ds. W. van Vreeswijk 
 
 Toespraak door ds. W. van Vreeswijk 
 
 Bijdrage van leerlingen van de  
 Koning Willem-Alexanderschool 
   
 Bijdrage van de heer A.J. Gombert, coördinator  
  hulp bootvluchtelingen op Griekse eiland Samos 
 

 Zingen Gelukkig is het land 
 

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 de val. 
 
Gedankt moet zijn de Heer, 
de God, Die eeuwig leeft, 
dat Hij ons t’ Zijner eer 
deez’ overwinning geeft. 
Wat wonder heeft de kracht 
des Heeren al gewrocht! 
O Heer, o Heer, o Heer 
hoe groot is Uwe macht! 
 

19.31 uur        Mededelingen  
 

19.40 uur Stille tocht naar het monument op het marktplein 

Plechtigheid bij het monument op het marktplein 
 
19.59 uur  Blazen van het Taptoesignaal 
 
20.00 uur  Twee minuten stilte 
 

20.02 uur Gezamenlijk zingen van het Wilhelmus 1e en 6e couplet 

 
Wilhelmus van Nassouwe  Mijn schild ende betrouwen 
ben ik van Duitsen bloed,  zijt Gij, o God, mijn Heer! 
den vaderland getrouwe  Op U zo wil ik bouwen, 
blijf ik tot in den dood.  verlaat mij nimmermeer. 
Een Prinse van Oranje  Dat ik toch vroom mag blijven, 
ben ik vrij onverveerd,  Uw dienaar t’aller stond; 
den Koning van Hispanje  de tirannie verdrijven 
heb ik altijd geëerd.   die mij mijn hart doorwondt. 
 

20.05 uur Toespraak door burgemeester drs. T.C. Segers,  
 
 afgewisseld met voorlezen gedicht  ‘De Vierde Mei’ 
 door de heer H. Massier, nabestaande gevallene  
 
20.15 uur Leggen van krans/bloemstuk door: 
 

   burgemeester en leerlingen  
      Koning Willem-Alexanderschool 

  Stichting 4 mei Staphorst 

  Bond van Wapenbroeders 

  leerlingen Willem de Zwijgerschool in het  
     kader van het project Adopteer een Monument 

   Oranjevereniging Staphorst 
 
Aansluitend is er voor nabestaanden en overige belang- 
stellenden gelegenheid tot het leggen van bloemen. 
 

 


