
van ZONDAG 20 juni tot ZONDAG 27 juni 
 
deze kerkdienst 
Tussen 1993 en 2020 zijn aan de Europese grenzen 44000 mensen om het leven gekomen. Velen van hen kwamen 
om op zee. Zij hadden hun land verlaten en wilden naar Europa komen. In de maand juni worden op initiatief van 
MiGreat deze mensen herdacht. 
Vandaag, 20 juni, is het wereldvluchtelingendag en vanmiddag worden ter nagedachtenis duizenden gedenktekens 
geplaatst op het strand bij Scheveningen die in de afgelopen weken op scholen en op andere plekken gemaakt zijn. 
Vanuit Damsterboord is ook contact geweest met MiGreat – in de kerkdienst van vandaag zullen we aantal van de 
overledenen gedenken. 
In goed overleg met de colleges van diakenen en kerkrentmeesters is er één gezamenlijke collecte voor de opvang 
van gestrande vluchtelingen in Griekenland via Kerk in Actie. 
 
volgende kerkdiensten 
Volgende week, zondag 27 juni, gaat een goede bekende in ons midden voor, ds. Jan Hommes.  
Op zondag 4 juli is er een oecumenische dienst (11.15 uur Emmaüskerk);  op zondag 11 juli is er weer dienst in de 
Stefanuskerk (ds. Schoonman) en vanaf 18 juli gaat het zomerrooster met gastdiensten in.  
Dat begint op 18 juli in de Emmaüskerk, 11.15 uur. Op 25 juli is er dan weer dienst in de Stefanuskerk en zo om en 
om. De diensten vanuit de Emmaüskerk zijn niet te beluisteren via de kerkomroep – de diensten vanuit de 
Stefanuskerk wel. 
Houd ook onze website in de gaten met het oog op verder mogelijke versoepelingen of andere mededelingen. 
 
vrije periode predikant 
Vanaf vanmiddag (20 juni) tot en met 11 juli ben ik vrij.  
Als u een predikant zou willen spreken, kunt u contact opnemen met één van onderstaande contactpersonen:  

• Mw. Tiny Rienstra, tel: 050-5417391; e-mail: j.rienstra@hetnet.nl  

• Mw. Gré Busz, tel: 050-5414910, e-mail: greebusz@gmail.com,  

• Mw. Christina Huisman, tel: 050-5426553; e-mail: christina.huisman@planet.nl  

• Mw. Ria van Dijk-Hilberts (vanaf 27 juni), tel: 050-5491349, e-mail: ha.hilberts@gmail.com.  
Zij kunnen u doorverwijzen naar een waarnemend predikant. 
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