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Nadat in 2013 en 2014 de contouren waren uitgezet om vanuit een vastgestelde visie
en missie te gaan werken en op zoek te gaan naar nieuwe samenwerkingspartners, 
was 2015 het jaar waarin meer duidelijkheid ontstond.

De Nederlandse Zeevarenden Centrale (NZC) poogde in 2015 de agenda van de 
deelnemende partners een impuls te bieden om de belangen van het 
koopvaardijpastoraat bij de plaatselijke politiek hoog op de agenda te plaatsen en 
daarnaast veel aandacht te vragen voor het belangrijke werk in de havens bij 
bedrijven en reders. 

2015 was ook het jaar waarin wij constateerden dat wensen en verlangens 
uitspreken en vervolgens trachten waar te maken, lang niet altijd met hetzelfde elan 
en voortvarendheid kunnen gaan dan gehoopt. En dat heeft nauwelijks iets van doen
met onwil of niet willen van partijen maar met structuren en het vinden van geschikte 
personen.

Dit jaar konden de werkzaamheden vanuit de diverse afdelingen voortgang vinden, 
werden de internationale contacten onderhouden en verliep de samenwerking op de 
diverse locaties veelal tot volle tevredenheid van een ieder, en dat alles ten behoeve 
van de opvang en ondersteuning van zeevarenden uit de gehele wereld.
Want dit is en blijft onze missie: 

GASTVRIJHEID bieden aan zeevarenden.
Hen een plek bieden waar ONTMOETINGEN kunnen plaatsvinden.
Een plek waar zij zich gekend en erkend weten ongeacht waar zij vandaan 
komen, hun huidskleur en geaardheid en hun godsdienstige achtergrond.
Wij willen PRESENT zijn in de wereld van de zeevarenden en hun achterban

Bestuur
Het Algemeen Bestuur van de NZC bestaat uit de deelnemende pastoraten en een 
aantal kerkelijke instanties. Het vergaderde twee keer in dit jaar. 
De eerste keer op locatie in het Zeemanshuis in Amsterdam. De aanwezigen waren 
zeer onder de indruk van wat in dit prachtige gelegen inloophuis voor zeevarenden 
wordt gedaan ten behoeve van zeevarenden.
De tweede vergadering vond plaats in het Dienstencentrum van de Protestantse 
Kerk in Utrecht waar wij steeds een gastvrij welkom ervaren.

Ten aanzien van de samenstelling van het dagelijks bestuur hebben zich dit jaar 
belangrijke wijzigingen voorgedaan. 
De heer P. van Winden, penningmeester, heeft nadat hij eerst vele jaren als 
administrateur werkzaam was voor de NZC nu het penningmeesterschap 
neergelegd. In de vergadering van het algemeen bestuur nam hij afscheid.
Arjen van der Veen heeft zich bereid verklaard als penningmeester te gaan optreden.
De samenwerking met Mission toe Seafarers leverde op dat pastor Remco Robinson
uit Vlissingen bereid was om toe te reden tot het dagelijks bestuur.
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Aan het eind van het jaar 2015 is de samenstelling: 
J. Kapteyn, voorzitter, A. van der Veen, vicevoorzitter en penningmeester, 
W. B. Van Til, secretaris en pastor R. Robinson, lid.

De statutenwijziging laat nog op zich wachten. Wel heeft het bestuur een flinke 
discussie gevoerd over de naam van de stichting.
De roep om het al te mannelijke in de naam te vervangen door een naam die meer 
recht doet aan het feit dat er ook steeds meer vrouwen het beroep van zeevarende 
kiezen leverde heel veel respons op onder de leden. 
Uiteindelijk werd gekozen voor de naam die de afkorting van de NZC kan behouden, 
Nederlandse Zeevarenden Centrale.

International Christian Maritime Association (ICMA)
ICMA heeft zichzelf opgelegd om grote veranderingen aan te brengen in het beleid 
en de financiële basis te verleggen. De ICMA werd financieel vooral ondersteund 
door de partijen die haar hebben opgericht (waaronder de NZC) en dat doet geen 
recht (meer) aan de huidige situatie van de deelnemende instanties. 
Vanuit Nederland heeft het bestuur van de NZC, mede gezien de eigen financiële 
omstandigheden, aangedrongen op verdere verlaging van onze bijdrage aan ICMA. 
Een en ander neemt niet weg dat ook wij het meedoen in en aan internationale 
samenwerking zeer van belang achten voor het welzijn van zeevarenden wereldwijd.
De heer B. Koning is ook in 2015 onze afgevaardigde naar de ICMA geweest.

Een bijzondere gebeurtenis begin dit jaar was de inzegening van Richard Kilgour als 
nieuwe secretaris- generaal van de ICMA. Dat gebeurde in aansluiting op een 
vergadering van de EXCOM van de ICMA in de Dorpskerk in Oostvoorne.

Liedboek van de Kerken 
2014 was het jaar dat de Protestantse Kerk in Nederland een nieuw liedboek in 
gebruik nam en diverse gemeenten en vooral gemeenteleden er achter kwamen, dat 
een hen zeer dierbaar lied erin ontbrak: 'O, machtige Vader, sterk in macht'. 
Het bestuur van de Nederlandse Zeevarenden Centrale heeft snel ingehaakt op een 
lokaal gestarte actie om het lied op stickervellen beschikbaar te stellen voor wie het 
hebben wilde. Daarbij hebben wij er voor gekozen om niet in wrok om te zien en 
negatief uit te halen naar de samenstellers van het liedboek, maar om het grote 
belang te benadrukken dat voor heel veel mensen dit lied een kostbaar lied is, een 
lied dat mensen graag willen blijven kunnen zingen ook in de protestantse kerken.
Dat een en ander aansloeg mag blijken uit de vele positieve reacties en publiciteit.
Ook in het jaar 2015 blijkt er onverminderd behoefte bestaan om dit prachtige lied toe
te voegen aan het liedboek. 

Zeemanshuizen
In ons vorig jaarverslag maakte het bestuur melding van het feit dat het openhouden 
van enkele zeemanshuizen mogelijk gevaar zou lopen. Gelukkig is dat er niet van 
gekomen.  Het bestuur is verheugd dat zelfs in 2015 twee nieuwe zeemanshuizen 
hun onderkomen mochten openen.
In Harlingen is een klein, maar uiterst sfeervol zeemanshuis geopend. Het bestuur 
van de NZC was bij de opening aanwezig.
In Oostvoorne heeft een initiatief, dat mede vanuit diverse kerkelijke organisaties in 
samenwerking met de burgerlijke overheid werd genomen, geleid tot de openstelling 
van een huis voor zeelieden.
Een prachtige ontwikkeling.
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De betrokkenheid van de Nederlandse Zeevarenden Centrale bij actuele 
problematiek
Veiligheid voor mensen aan boord van koopvaardijschepen is een belangrijk thema 
de afgelopen periode. Gesprekken met de overheid over al dan niet private 
beveiligers aan boord. Zeker ook voor het thuisfront een meer dan belangrijk 
onderwerp. Het gaat immers om hun gezinsleden waar zij zich terecht bezorgd over 
tonen. Bij verschillende gelegenheden is er aandacht voor dit punt gevraagd.

Ambitie 
In het voorbije jaar is in het dagelijks bestuur een discussie gestart over een 
verbreding van de financiële geldstromen. 
Het bestuur realiseert zich dat veel werk onder grote druk kan komen te staan omdat 
het werk te zeer afhankelijk is van één geldschieter, veelal de Protestantse Kerk in 
Nederland. 
De komende jaren wil het bestuur zich sterk maken voor een breder mentaal en 
financieel draagvlak voor het werk onder zeevarenden, zodat het belang van het 
pastoraat onder zeevarenden, meer nog dan nu gekend wordt door zeevarenden en 
allen die het werk onder en met zeevarenden aangaat.

Augustus 2016, 
W. B. van Til, secretaris
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