
Herdenking gevallenen op zee

Scheepsrampen herdacht

Op zondag 14 november 2021 worden de gevallenen op zee herdacht.
In Eemshaven, IJmuiden en Rotterdam worden daarom kerkdiensten gehouden.
De herdenkingen maken deel uit van een traditie die na WO II is begonnen.
Er zal worden gezongen, uit de bijbel gelezen, gebeden en gepreekt.
Als meest bijzondere moment in de diensten wordt echter de minuut stilte ervaren waarbij gedacht
wordt aan ‘hen die zijn in nood op zee’. Daarna wordt ‘het zeemanslied’ gezongen. 

De collectes in deze diensten zullen ten goede komen aan de kerstpakketten voor zeevarenden; in
Eemshaven voor de pakketten die ook dit jaar daar uitgereikt worden rond de kerstdagen en in
IJmuiden en Rotterdam voor het Comité Kerstfeest op Zee.
Voor alle diensten geldt: u bent na afloop van harte welkom voor een kopje koffie.

Een ieder die zich verbonden voelt met mensen die leven en werken op zee is van harte
uitgenodigd een van de diensten bij te wonen.

Zeemanshuis in de Eemshaven, Borkumweg 2, 9979 XH.
Aanvang: 16.00 uur, voorganger Pastor Sven Standhardt m.m.v. Fluitensemble Unda Maris o.l.v.
Hermien Aartsen. Begeleiding samenzang Annejet Dijkman.
Corona Maatregelen: in tegenstelling tot voorgaande jaren zijn we vanwege de corona regels
genoodzaakt u te vragen zich van tevoren aan te melden:
bij voorkeur per e-mail aan: i.v.d.beek@ziggo.nl  of telefonisch 06 17 13 51 65.
Maximaal 50 personen - met een vaccinatie- of testbewijs (QR code of papieren bewijs).
www.zeemanshuiseemshaven.nl 

Nieuwe Kerk te IJmuiden, Kanaalstraat 250 (nabij de sluizen).
Aanvang: 15.30 uur, voorgangers ds. Jan Ham, pastor Harald Münch, ds. Léon Rasser en ds. Sicco
Zijlstra m.m.v. organist Ary Rijke en een blazersensemble o.l.v. trompettist Dirk Wardenier.
Ds. Jan Ham verzorgt de herdenking. De diensten in IJmuiden hebben een extra lading gekregen na
de ramp met de Catharina Duyvis in 1953 en de Larissa in 1994. 
Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met ds. Léon Rasser,
e-mail: leonrasser@gmail.com, telefonisch 06 22 09 03 34 of www.zeevarendencentrale.nl

Pelgrimvaderskerk te Rotterdam/Delfshaven, Aelbrechtskolk 20.
Aanvang: 14.30 uur, voorganger Ds. Helene Perfors m.m.v. organist Gerard van der Zijden en het
Shanty Tiental ‘Zeezang’ o.l.v. Aart van der Gronden.
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met ds. Helene Perfors,
e-mail: helene.perfors@gmail.com of telefonisch tel 06 53 67 92 65 of www.pkwr.nl

Namens het bestuur van de NZC,
M. Kapteyn-Besemer
Relatiebeheer

De Stichting Nederlandse Zeevarendencentrale (NZC) is door de belastingdienst
aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. (ANBI)

Fiscaalnummer 0025.34.976  KvK 24361172. IBAN: NL72 INGB 0000 1440 30
Om ons werk te kunnen blijven uitvoeren, zijn giften en nalatenschappen heel belangrijk voor ons.
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