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P E R S B E R I C H T  
Alblasserdam, 9 mei 2022  

 

Samenkomst in de Ichthuskerk 

 

Op dinsdagavond 10 mei zal er in de Ichthuskerk, Scheldeplein 2 een samenkomst worden 

gehouden. Deze avond vindt plaats naar aanleiding van de verdrietige gebeurtenissen afgelopen 

vrijdag, waarbij vier jonge mensen om het leven kwamen en twee anderen zwaargewond raakten. 

Iedereen is welkom. 

 

Er zal worden stilgestaan bij het immense verdriet van de nabestaanden en de familie van de 

zwaargewonde personen. De impact in Alblasserdam is groot. Daarom organiseren vijf 

kerkgemeenschappen een bijeenkomst om samen te komen en God te zoeken. Iedereen is welkom om 

de bijeenkomst te bezoeken of thuis via YouTube (Ichthuskerk Alblasserdam) te bekijken. De kerk biedt 

plek aan ongeveer 600 mensen. De kerk gaat open om 19.10 uur en de bijeenkomst begint om 19.30 

uur. 

 

Inhoud van de samenkomst 

Burgemeester Jaap Paans zal de bijeenkomst openen, waarna iedere kerk zorgt voor een inbreng in het 

programma: 

 Ichthuskerk: ds. Michel van Heijningen 

 Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) De Levensbron: ds. Theo Bekkema  

 Grote Kerk: Martin Overduin  

 Elthethokerk: ds. Hester Radstake 

 De Brug: ds. Carol van Wieren  

 

 

 

Noot voor de redactie: 

De inhoud van de samenkomst is openbaar en wordt uitgezonden via een livestream. Deze beelden 

mag u gebruiken. U bent van harte welkom om bij het moment aanwezig te zijn, maar u mag geen 

beeld- of geluidsopname maken, om zo de bezoekers de kans te geven om te rouwen. Burgemeester 

Paans en dominee van Heijningen zijn wel bereid om u na de bijeenkomst (rond 20.30 uur) te woord te 

staan. Vanuit team Communicatie van de gemeente Alblasserdam zijn Larissa Schouwstra (06-

43294940) en Linda Vermeulen (06-38632548) aanwezig voor vragen. Wij horen het graag als u 

aanwezig wilt zijn, om zo een plek voor u vrij te houden.  

 

http://www.alblasserdam.nl/
https://www.youtube.com/c/IchthusKerk

