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Om stil van te worden.
In december vorig jaar hebben we als bestuur een noodkreet geslaakt. Het verloop van de inkomsten 
was zodanig dat het diaconale werk in de Rotterdamse haven direct gevaar liep. We verwachtten 
over 2015 een tekort van ca.  €12000,00. 
U hebt aan onze oproep zodanig gehoor gegeven dat het tekort over 2015 niet is ontstaan; sterker 
het tekort over 2014 van ca. €7000,00 is ook goed gemaakt. 
Dank hiervoor aan de gevers en diegenen die meegewerkt hebben om de oproep breed onder 
de aandacht te brengen. We noemen vooral de gemeenteadviseurs van de Protestantse Kerk 
Nederland en het Reformatorisch Dagblad.
We beschouwen uw reactie als een opdracht het werk onder zeevarenden voort te zetten en we 
bidden God om de kracht hiervoor te mogen ontvangen. Dit betekent ook, dat het bestuur een 
beroep op u zal blijven doen om het werk voort te zetten.
Het bestuur.

Dodelijk ongeval
De vijfkoppige bemanning uit Estland van 
het rivier-zeeschip ‘Helt’  had zich al in rouw 
teruggetrokken in de hutten toen de diaconaal 
werker op bezoek kwam om te condoleren. 
De kantelbare, loodzware hoofdmast was op 
de inspecteur(51j.) van de rederij gevallen 
tijdens een inspectie. Hulp mocht niet meer 
baten. De diaconaal werker bood geestelijke 
ondersteuning. Sommigen troostten zich met de 
gedachte met een week weer thuis te zijn, om 
daar het verdriet te verwerken. 
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Filipijnse matroos na dotterbehandeling

Kantelbare hoofdmast gevallen op het achterdek

Twee zeevarenden met hartinfarct
Een Russische matroos kwam met pijnklachten 
in de borststreek in het Havenziekenhuis. Na een 
scan werd hij direct overgeplaatst naar het Erasmus 
MC voor een dotterbehandeling. Weer terug in het 
Havenziekenhuis kreeg hij de volgende dag van de 
specialist te horen, dat er nog wat gevonden was: 
longkanker. Zijn wereld stortte in.  Met telefonische 
hulp van zijn zuster, die vertaalde, kon hij zijn 
vertwijfeling luchten bij de diaconaal werker.
Ook een Filipijnse matroos kreeg na een scan  
een dotterbehandeling in het Erasmus MC. Zijn 
prognose is positief. Wel maakt hij zich zorgen 
over zijn komende keuring om te mogen werken op 
zee. Zijn echtgenote en drie dochters van zeven, 
drie en twee jaar oud zijn van hem afhankelijk.
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Eén week varen met gebroken arm
Een matroos uit Singapore overkwam een ongeluk in het veiligste 
gedeelte van het schip: de accommodatie. Hij kreeg de opdacht 
om het trappenhuis te dweilen. Ondanks zijn voorzichtigheid 
gleed hij uit op één van de trappen en viel hij op zijn linker arm, 
die brak. Bij gebrek aan medische hulp moest hij van Suez tot 
Rotterdam een week lang leven op pijnstillers. Hij kon niet eten 
en slapen van de pijn. Eenmaal in Rotterdam zette de chirurg de 
arm met een plaat weer recht en was de ergste pijn voorbij. Bij 
de diaconaal werker kon  hij zijn verhaal kwijt.
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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

                erkende algemeen nut
                beogende instelling

Kapitein en werktuigkundige (r en l van midden)ontmoeten elkaar 

Oproep voor bestuursleden
DHR heeft al 25 jaar een diaconaal werker in dienst, 
die permanent beschikbaar is voor scheepsbezoek, in 
het bijzonder in het geval van calamiteiten. Daarnaast 
verzorgt hij de begeleiding van buitenlandse zeelieden 
die in Rotterdamse ziekenhuizen zijn opgenomen na 
ongeval of ernstige ziekte. Dit werk wordt gefi nancierd 
door diaconieën uit heel Zuid-Holland. Het bestuur 
fungeert als klankbord voor de diaconaal werker.
Wij zoeken bestuursleden die:

• Bestuurlijke ervaring hebben in een profes-  
 sionele of een vrijwilligersorganisatie;
• Gevoel voor het belang van de dienst van barm- 
 hartigheid en gerechtigheid in de samenleving
• Affi  niteit met de maritieme wereld is geen   
 must, maar een pré.
• Vier à vijf keer per jaar een dagdeel beschik-  
 baar hebben voor bestuursvergaderingen.
• Voorlichting kunnen geven over het belang van  
 het DHR-werk bij de diaconieën.

Spreekt deze vorm van vrijwilligerswerk u aan? 
Neem contact op met Wout Baas, voorzitter DHR,
email: woutbaas@gmail.com; tel 0649952225

Weerzien na 4 jaar 
Eind februari bezocht de diaconaal werker voor de 
karaoke party in het Schiedamse zeemanshuis bij 
toeval twee schepen van dezelfde rederij. Deze 
lagen afgemeerd bij verschillende havenbedrijven. 
Toen hij bij het tweede schip melding maakte 
van het bezoek aan het zusterschip kwam de 
hoofdwerktuigkundige  met de mededeling, dat hij 
daar ook gewerkt had en dat een studievriend daar 
nu als kapitein aan boord zou moeten zijn. Wegens 
ongelijktijdig verlof hadden zij elkaar al vier jaar niet 
meer gezien. Enthousiast nam hij de uitnodiging 
van de diaconaal werker aan om de oude vriend 
op te zoeken. De verrassing was groot en beiden 
maakten er in het  zeemanshuis een gezellige 
avond van.

Singaporese matroos  gevallen van een trap


