
Aanmelden als lid of donateur 

Graag uw aanmelding sturen naar A.D. Verbaan, Koppelstokstraat 146, 2583 CH Scheveningen. 

 

 

Naam :…………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 

Adres : ……………………………………………………………………………………………………………..….………..…………. 

Postcode/woonplaats : ………………………………………………………………………………………………..…………. 

Telefoonnummer : …………………………………………………………………………………………….………..………….. 

Emailadres : ……………………………………………………………………………………………………….………..…………. 

Bankrekening nummer: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Na overmaking van de contributie voor het lidmaatschap of donateurschap op het 

rekeningnummer van de vereniging bent u ingeschreven bij de vereniging. 

 

Mocht u een gift willen overmaken aan de vereniging dan zal dit worden vermeld op 

de jaarlijkse algemene ledenvergadering. 
 

 

 

 

Programma 3 juni 2022 

         Vereniging Herdenk Scheveningse Zeelieden 
Opgericht 3 november 1998 

    

Speciale aandacht dit jaar voor de omgekomen vissers aan boord van de  

HvH 2, “Simon” en de SCH  319, “Johanna”. 



 

Voor de herdenking van gebleven Scheveningse Zeelieden  
in de Oude Kerk te Scheveningen. Aanvang 19.00 uur 

 

Koorzang “Als ge in nood gezeten” 
 
 

Welkom door de voorzitter mevr. D. Flinterman-van Hoeken 

Herdenkingswoord door ds. J. Maasland 
 

Gedicht voorgedragen door Brenda Groen 
 
 

Arie Spaans zingt het lied  “De zang van de Zee” 
 
 

Gedicht voorgedragen door leerlingen van de  Oranjeschool 
 

Koorzang “ O, Eeuw’ge Vader sterk in macht”  
 

Aanwijzingen voor het verlaten van de kerk 

 
Koorzang “ Als de oceaan haar krachten“ 

 
Opstellen van de stoet 

 

Wandeling naar het monument 
 

Mededelingen 
 

 Herdenkingswoord van burgemeester Jan van Zanen 
 

Rond de klok van 20.00 uur declamatie gedicht door Joke Tuit 
 

“ De zee die steeds weer nam…” 
 

1 minuut stilte, aangegeven met een slag op de “klink” door Wout Bruin 
 

Bloemen- en kranslegging na afkondiging 
 

Afsluiting door de voorzitter. 
Aansluitend gelegenheid tot defileren langs het VissersNamenMonument  

            onder leiding van de klinker, Cees Franke en Arie Verbaan 
 

Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot koffiedrinken in de Oude Kerk. 
Medewerking wordt onder andere verleend door het “Christelijk Mannenkoor Sche-

veningen ” onder leiding van Michael Spaans. 
 
 

Algehele leiding is in handen van de Vereniging Herdenk Scheveningse Zeelieden. 

Vereniging Herdenk Scheveningse Zeelieden 
 

De vereniging heeft tot doel jaarlijks een herdenkingsplechtigheid te organiseren  

Bij het monument van De Vissersvrouw op de boulevard, met aansluitend een  

defilé langs het VissersNamenMonument.  

 

Ter nagedachtenis aan de omgekomen Scheveningse zeelieden is het goed stil te 

staan bij allen, die op zee het leven lieten. 

 

Om de jaarlijkse traditie voor Scheveningen in stand te houden, doet de  

Vereniging Herdenk een beroep op de  Scheveningse bevolking en op de diverse  

geledingen uit de Scheveningse gemeenschap. 

 

Mocht u geïnteresseerd zijn om lid (min. contributie € 15,- p.j.)  

of donateur (€ 10,- p.j.) te  worden dan kunt zich aanmelden door het formulier  

op de achterzijde in te vullen en aan het secretariaat te sturen. 

Ook giften zijn welkom. 

 

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL40 ABNA 0891 8609 08   

t.n.v. Herdenk Scheveningse Zeelieden. 

 

 Namens het bestuur: 

 Voorzitter: mevr. D. Flinterman-van Hoeken (tel: 0653892258 ) 

 Secretariaat: A.D. Verbaan (tel: 0636135283, email:  info@arieverbaan.nl)  

                       Koppelstokstraat 146, 2583 CH Scheveningen 

 


