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Weer aan het werk in Golf van Mexico (bron:marine traffi c)

Open beenbreuk: zes weken ziekenhuis
In januari van dit jaar raasden vele stormen over 
de Atlantische Oceaan. Schepen moesten me-
ters hoge golven trotseren of onder de kust gaan 
varen. Snelle containerschepen nemen de kortste 
route en nemen het slechte weer voor lief. Eén 
van deze schepen met een bemanning uit India 
maakte op verschillende plaatsen water. Alarmbel-
len gingen rinkelen en  de kaptein  stuurde vier 
man uit op onderzoek. Na honderd meter door een 
benedendekse gang moesten zij over het gang-
boord naar het vooronder. Daar kwamen met het 
stampen en slingeren van het schip van alle kanten 
golven over dek. Daar ontdekten zij, dat de gol-
ven een ventilatieafsluiter hadden open gebeukt, 
waardoor het vooronder vol water stond en lek-
te naar andere plaatsen. Tijdens het teruggaan 
werden zij verrast door een golf die twee van hen 
meesleurde en tegen de stalen opbouw sloeg. Eén 
kwam er met blauwe plekken af, de ander brak 
zijn been op twee plaatsen met als complicatie een 
geïnfecteerde beenwond. Met pijnstillers en anti-
biotica  moest hij nog twee dagen wachten voordat 
hij naar een ziekenhuis kon. Daar begon de strijd 
tegen de infectie. 
Na zes weken mocht hij naar huis voor verdere 

Werk voor ontslagen kapitein 
In december kwam een Oekrainse kapitein op eigen ko-
sten terug van verlof naar Nederland om weer aan boord 
te gaan van één van de Abis schepen. Hij was offi  cieel 
nog in dienst, maar vanwege een dreigend faillissement 
stond het hele afl osschema stil. Voor al het Abis per-
soneel bestond er grote onzekerheid over toekomstig 
werk. Iedereen hoopte in stilte of uitgesproken in dienst te 
komen bij  nieuwe eigenaren. Zo ook deze kapitein. Om-
dat de schepen aan de ketting lagen kon de reder geen 
toestemming meer geven om aan boord te verblijven en 
aldaar de verkoop af te wachten. Hij zou zelf voor on-
derdak en verzorging moeten zorgen. Daar had hij niet 
opgerekend. Via het zeemanscentrum kwam hij in contact 
met de diaconaal werker die hem kon helpen met een 
logeeradres. Omdat toekomstig werk niet gegarandeerd 
was, ging hij met hulp van de diaconaal werker naarstig 
op zoek naar werk. Binnen een week vond hij via 
een uitzendbureau een ander Nederlands schip, dat 
welliswaar ook zou worden verkocht, maar  voor de 
eerste maanden een inkomen zou geven. 

behandeling en revalidatie. De prognose is positief. 
Hij zal zeer waarschijnlijk op termijn zijn werk aan 
boord kunnen hervatten. 
Een vertegenwoordiger van de verzekerings-
maatschappij en de diaconaalwerker bezochten 
beurtelings deze patïent dagelijks en probeerden 
hem het verblijf in een  isolatiekamer zo aange-
naam mogelijk te maken. Als christen putte deze 
zeeman kracht en hoop uit geloof in de bijbel en 
gebed. Hierin kon de diaconaal werker hem ook 
van dienst zijn.  

Indiase matroos overweldigd door golven 
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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

Diaconaal werker en bezoekers tijdens presentatie

Antibiotica en zuurstof tijdens verblijf op IC

Afscheid van penningmeester 
de heer P.J. de Snayer
Hoewel de nieuwe penningmeester, de heer J. van 
Rijn, al werd geïntroduceerd in november vorig jaar, 
kon de oude penningmeester de heer P.J. de Snayer, 
wegens ziekte pas in januari jongstleden afscheid 
nemen.  Het bestuur is hem dankbaar voor het vele 
werk, dat hij voor de Stichting heeft verricht en wenst 
hem het beste voor zijn gezondheid toe. 

Presentatie in Bergambacht
In maart was het Diaconaal Havenproject te gast bij een gecom-
bineerde vergadering van de PCOB-Diaconie van Bergambacht. 
Voor ongeveer honderd personen gaf de diaconaal werker  een 
presentatie over het diaconaat onder zeevarenden.  Voor mensen 
aan de wal is het iedere keer weer een verrassing te ontdekken, 
dat dit diaconaat zoveel lijkt op het diaconaat in de kerkelijke ge-
meente, maar dan sterk uitvergroot. Hobbels en valkuilen zijn 
overeenkomstig. Zo bezien kan het havenproject voor zeevaren-
den beschouwd worden als een spiegel van een andere ‘wereld’.

Longontsteking: twee weken isolatie
Een 54 jarige Filipijnse matroos kwam met een ver-
waarloosde longontsteking op de Intensive care van het 
Havenziekenhuis. Wegens verdenking van een zieken-
huisbacterie moest hij twee weken in volstrekte isolatie 
doorbrengen. Via internet hield hij contact met familie en 
vrienden en kon hij zich vermaken. Het dagelijks bezoek 
van de  diaconaal werker en vrijwilligers betekende voor 
hem een welkome afwisseling  in de monotonie van een-
zaamheid. Wegens de ernst van de situatie kon de diaco-
naal werker hem naast sociale ook geestelijke ondersteu-
ning geven.

"Financieel moeilijk vaarwater"
Na het afsluiten van de boekhouding bleek een positief resultaat van ca.  € 6.000,--. Waarom dan toch deze koptekst? 
Aan het begin van het laatste kwartaal verwachtten we een tekort van meer dan € 10.000,-- . In december is dit tekort 
teniet gedaan door uw donaties. Dat we desondanks een positief resultaat boekten, komt door een eenmalige gift van   
€ 5000,--. Door omstandigheden heeft onze diaconaal werker tijdelijk minder gewerkt, met incidenteel lagere salariskos-
ten tot gevolg.
Het bestuur is dankbaar voor uw bijdragen. U maakt het mogelijk dat het diaconale werk kan doorgaan in de  Rotter-
damse haven. W. Baas, voorzitter.


