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Stand van zaken diaconale bijdragen.
Tot onze spijt moeten wij u berichten, dat de bijdragen van diaconieën tot en met augustus on-
geveer  € 6000,— achterblijven ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 
Ondanks het feit dat u altijd geweldig hebt gereageerd op onze oproepen in de laatste Bulletins, 
hopen we dat de negatieve trend gedurende de eerste acht maanden wordt doorbroken.
W. Baas, voorzitter.

Hersenletsel door aanrijding
Tijdens het passagieren werd een Por-
tugese matroos bij het oversteken  aan-
gereden door  een onverwacht achteruit 
rijdende auto. De bestuurder was op 
zoek naar een parkeerplaats en ver-
gat te letten op het andere verkeer. De 
matroos kwam met zijn hoofd op het 
wegdek terecht. Ernstig hersenletsel 
was het gevolg. Na een verblijf van drie 
weken in het Erasmus MC kon hij voor 
revalidatie naar het revalidatiecentrum 
St. Antonius. Gegeven de ernst van het 
letsel is nog niet bekend in hoeverre hij 
kan herstellen. Hij ondervindt veel steun 
van zijn zus in Rotterdam en van ver-
dere familie en vrienden. De diaconaal 
werker kon in eerste instantie steun en 
informatie geven aan de familie.  Drie maanden revalideren in St. Antonius gasthuis 

Pomor Trader onder arrest
Het kleine vrachtschip Pomor Trader kwam in juli 
onder arrest. Omdat de contracten van zeven 
opvarenden afl iepen vroeg de kapitein om re-
patriëring en uitbetaling van de nog uitstaande 
gages. De rederij regelde het vervoer, maar de 
betaling uit. Voor deze restgage tekende de be-
manning een volmacht voor een advocaat. Drie 
bemanningsleden bleven om op het schip te 
passen. De eerste maand  kregen zij nog keu-
rig betaald. Toen zij na de tweede maand niet 
meer betaald kregen moest er actie worden on-
dernomen.   De diaconaal werker gaf uitgebreid 
informatie over de procedures en legde contact 
met de vakbond en een advocaat. Schulden lopen op na drie maanden arrest
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Voormalig 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

Inzet: voorbeeld van trekker met draaibaar interieur

Presentatie in Oud-Beijerland 
In september was het Diaconaal Havenproject uitgenodigd om 
een presentatie te geven tijdens de maandelijkse middag voor 
ouderen in de Oude kerk van Oud-Beijerland. Centraal stond 
de overeenkomst tussen het lokale diaconaat en het diaconaat 
voor zeevarenden. 
Het bestuur houdt zich altijd aanbevolen voor een uitnodiging.

Leden van de PCOB en de PKN-kerk toonden hun belangstelling

Overreden door oplegger
Een Poolse zeevarende werd tijdens werkzaam-
heden aan boord van een veerboot verrast door 
een trailercombinatie en gedeeltelijk overreden. 
Bij het ongeval schampte een wiel zijn dijbeen en 
enkel. Met diepe vleeswonden en een gebroken 
voetbeentje belandde hij in het Eramus MC. De 
trailer werd geduwd door een speciale trekker 
waarin de bestuurder zijn stoel en bediening 180 
graden kan draaien. Zo kan de bestuurder altijd 
vooruit rijden, zij het met beperkt zicht bij het du-
wen. Na tien dagen kon de patiënt naar huis om 
volledig te herstellen. Met de diaconaal werker 
kon hij zijn gevoelens over dit wonder delen.

Haastige spoed: gebroken been
Tijdens het uitzetten van de vaste trap van een 
klein vrachtschip liet een Poolse matroos zich op 
de kade vallen om tijd te winnen. Als ex-para-
chutist was hij wel wat gewend. De kade bestond 
echter uit gladde kinderkopjes. Hij kwam ver-
keerd op de grond en kreeg een open scheen-
beenbreuk met infectie. Zeventien dagen waren 
nodig om de infectie te bestrijden en de wonden 
te laten helen. Per ambulance is hij naar huis 
gebracht voor herstel dat nog minimaal twee 
maanden gaat duren. Zeventien dagen vechten tegen infectie


