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Diaconaal Havenproject Rotterdam in financieel moeilijk vaarwater
Een tekort, dat in 2014 nog ca. Euro 7000,--  bedroeg, dreigt  in 2015  op te lopen tot meer dan Euro 
10.000,-- De reserve van de Stichting dekt minder dan één jaar het salaris plus reiskosten van onze 
diaconaal werker. Ook de overige kosten zijn direct gerelateerd aan het werk. Het bestuur werkt 
volledig pro Deo. Het diaconale werk en hiermee ook de aanwezigheid van de kerk in de Rotter-
damse haven is in gevaar.  Gesteund door het advies van de provinciale diaconale bijdragenadvies-
commissie doen wij daarom een vrijmoedig beroep op u om het diaconale werk onder zeevarenden 
te steunen. Een spoedige gift is zeer welkom!
Namens het bestuur, W. Baas (voorzitter).

Grondstopper breekt tien ribben
Een Roemeense eerste stuurman van een tanker 
brak tien ribben bij een ankeroperatie. Het anker was 
gelicht om het schip wegens storm te laten varen. 
Om het anker tegen verlies te beschermen moest de 
ankerketting worden gezekerd. Hiervoor werd bij dit 
schip een loodzware, scharnierende vergrendeling  
gebruikt met een contragewicht, de zogenaamde 
grondstopper. Toen de ketting bijna gezekerd was 
slingerde het schip, waardoor de grondstopper uit 
balans raakte en de stuurman een klap kreeg met als 
gevolg de breuk van tien ribben en een longperfo-
ratie. Wegens het slechte weer kon hij pas na negen 
uur  met een helicopter naar het Erasmus MC. Na 
twee weken kon hij gelukkig naar huis. 
De diaconaal werker bezocht hem regelmatig en 
was een luisterend oor voor hem.
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Alleen aan boord van opgelegd schip

Grondstopper vergrendelt de ankerketting (voorbeeld)

Eenzaamheid en verveling
Eén van de Filipijnse matrozen moest zijn con-
tract uitdienen als wachtsman toen zijn schip 
werd opgelegd om te worden verkocht. Het druk-
ke leven van laden, lossen en onderhoud maakte 
plaats  voor stilte, rust, eenzaamheid en verve-
ling. Een grote overgang die een paar maanden 
zou gaan duren. Langszij lag een ander opge-
legd schip met een wachtsman. Samen maak-
ten zij er het beste van door gezamelijk te koken 
en te eten. De diaconaal werker ondervond dat 
bezoek meer dan welkom was voor het delen 
van nieuws en informatie. Contact met familie en 
vrienden kon via sociale media. Een bezoek aan 
de maandelijkse  karaoke in het ‘Seafarers’Cen-
tre’ bleek een verademing.   



Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam is partner in Stichting Nederlandse ZeemansCentrale

Afscheid van bestuurslid Theo Sabel
In de bestuursvergadering van 26 november ’15 heeft het 
bestuur  afscheid mogen nemen van Theo Sabel. Theo is 
ca. 20 jaar lid geweest van het bestuur; eerst als secretaris 
en vervolgens als penningmeester tot en met 2015.
Wij danken hem voor het werk dat hij al die jaren op nauw 
-gezette wijze heeft verricht, voor de positieve bijdragen tij-
dens de vergaderingen en voor de vriendschap.
Wij wensen hem en zijn vrouw nog gelukkige en gezonde 
jaren met Gods zegen toe.

Drie maanden geen gage
De vijf bemanningsleden uit Estland van het 
schip ‘Calvin’ hebben al drie maanden geen loon 
uitbetaald gekregen. Het scheepje van 35 jaar 
oud is een omgebouwd vissersschip, dat dienst 
deed bij de beveiliging van offshore projecten. 
Het schip heeft een Nederlandse eigenaar, maar 
vaart onder de vlag van Panama. Toen het werk 
in de Golf van Mexico werd beëindigd kwam het 
schip werkeloos terug naar Nederland. Direct 
na aankomst trok de bemanning aan de bel bij 
de vakbond. Op dit moment is nog niet bekend 
of de reder tot betaling kan overgaan en de be-
manning naar huis kan of dat juridische stappen 
moeten worden genomen.
De diaconaal werker bezoekt de bemanning 
voor het verlenen van  hand en span diensten 
en het geven van uitleg over de situatie.

Het beveiligingsschip ‘Calvin’ werkeloos in de haven van Stellendam
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Provinciaal Bijdragenadvies:
De Stichting is voor haar inkomsten groten- 
deels afhankelijk van diaconieën en wordt 
aanbevolen door de Protestantse Kerk in 
Nederland
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Bemanning wacht op betaling


