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Drie maanden ziekenhuis en sanatorium

Bemanning herdenkt collega in het ruim

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum  van DHR
werd op 8 november  jl. een diaconale dag gehouden
in de Pauluskerk met als thema ‘ Diaconaat op straat
en in de haven’.  Prof. Dr. Herman Noordegraaf ,
hoogleraar diaconaat aan de Protestantse Theologi-
sche Universiteit,  gaf een  blik op de oorsprong, het
karakter en vormen van diaconaal handelen.”Cen-
traal staat hierbij een aandachtige relatie met men-
sen en het opbouwen en onderhouden van die
relatie.” Dit kan zich uiten in gemeenschapsvorming
in een opvanghuis, materiële en immateriële hulpver-
lening, empowerment, pleitbezorging, bewustwording
binnen en buiten de kerk en het publiek debat. Aan al
deze aandachtspunten proberen zowel de Paulus-
kerk als het Havenproject vorm en inhoud te geven.
Een uitgebreid verslag en de presentaties zijn te vin-
den op de website.

Jubileum havenproject

TBC in rug
Een Birmese matroos klaagde over rugpijn. In het zieken-
huis bleek een wervel deels verdwenen door toedoen van
de tuberkelbacil. Liggen blijven moest erger voorkomen. 
Wegens het verwachte lange herstelproces  werd hij na een
paar weken overgeplaatst naar het Radboudziekenhuis in
Nijmegen. In het sanatorium aldaar kon  hij meer bewe-
gingsvrijheid en medische ondersteuning krijgen.
De diaconaal werker met een vrijwilligster bezochten hem
bijna dagelijks. Computerhulp bleek erg welkom om koste-
loos te kunnen communiceren. Eenmaal in Nijmegen werd
de ondersteuning per telefoon voortgezet.

Zeventig deelnemers  waren aanwezig bij presenta-
ties, rondleiding en forumdiscussie

Dodelijke val in ruim
Een Filippijnse matroos moest tijdens het varen in de haven met
een bewegende kraan de dekluiken verplaatsen, zodat na het aan-
meren direct met het laden kon worden begonnen. Tijdens deze
operatie stond de matroos in een veiligheidskooi die met een kabel
aan de kraan hing. De kabel brak en hij viel met de kooi zes meter
tot op de bodem van het ruim.  
De kooi die hem tegen vallen moest beschermen werd hem nu bij
de val fataal.
De diaconaal werker en koopvaardijpredikant ds. H.Perfors boden
slachtofferhulp en hielden een dienst aan boord. Ook werd er in het
ruim een herdenking gehouden met de bemanning.
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Adressering onjuist?
Indien dit ‘Bulletin’ onjuist is geadresseerd ver-
zoekt het bestuur u  vriendelijk dit te melden aan
het secretariaat met vermelding van de juiste
adresgegevens. Dit kan per post, telefoon of e-
mail.

2014: Dankbaar terugzien en donkere wolken

Koffietijd is communicatietijd met familie en vrienden

Het bestuur ziet met dankbaarheid terug op het
voorbije jaar, waarin we mochten terugzien op 25
jaar diaconaal havenwerk.  Ook dit jaar werden
zieken en zeevarenden weer bezocht en waar
nodig hulp geboden.  Onze gevers, die dit finan-
cieel  mogelijk maken, zeggen we hiervoor dank.
Toch tekenen zich ook donkere wolken af. 
Tekort
Het jaar 2014 sluiten we af met een tekort van
ca. €7000,--.

De bijdragen van diaconieën bleven ca.
€8500,-- achter t.o.v. 2013. 
Wanneer dit resultaat niet wordt omgebo-
gen komt dit diaconale werk in gevaar! 
Een spoedige gift is daarom zeer welkom.
Om u te kunnen bedanken helpt het ons
zeer als u uw naam, postcode en huisnum-
mer/ postbusnummer vermeldt op de over-
schrijving.

Communicatie en shopping
Communicatie en shopping staan boven aan het verlanglijstje
voor welzijn van zeevarenden. Vanwege de verschillende tijdszo-
nes van de landen van oorsprong heeft iedere zeevarende zijn fa-
voriete tijd om contact te leggen met het thuisfront. Voor oost Azië
is dat rond de middag. Dat betekent snel eten en voor het werk
weer begint nog even facebooken, sms’en of bellen. Na werktijd is
het al weer bedtijd in Azië en is het gunstig om te shoppen, als er
tenminste geen andere werkzaamheden gedaan moeten worden.
Op de meeste haventerreinen mag niet worden gelopen. Omdat
taxikosten wegens de grote afstanden snel hoog uitvallen maken
de meeste shoppers gebruik van het gratis vervoer van de Botlek
store.  Daar horen zij even niet het lawaai van de haven en het
schip. Daar voelen zij vaste grond en doen ze nieuwe indrukken
op, die de monotonie van het leven aan boord
kunnen doorbreken. 


