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Algemeen 

Nadat we in het voorgaande jaar als NZC belangrijke stappen gezet hebben om als NZC ons te 

positioneren, was 2017 het jaar waarin steeds duidelijker werd welke richting de NZC wenste in te 

slaan. De vele werkzaamheden die door de lokale koopvaardijpastoraten werden gedaan konden 

voortgang vinden. Waarbij de interkerkelijke werkgroep in Harlingen moest constateren dat de 

opvangplek voor zeevarenden op zich wel voldeed aan de verwachtingen, maar dat de 

bezoekersaantallen dermate achterbleven, dat de vrijwilligers niet meer gemotiveerd konden 

worden om de deur open te zetten. Te vaak bleven bezoekers uit. Harlingen zou Harlingen niet zijn 

wanneer de werkgroep niet gemotiveerd en enthousiast is doorgegaan met het welkom heten van 

de zeevarenden op schepen op een bepaalde dag van de week en het afgeven van lectuur.                                                                                                                                            

Uiteraard zijn ook wij er heel blij mee dat het MTS Vlissingen is gelukt een parttime pastor aan te 

trekken voor een bepaalde tijd.                                                                                                                         

MtS Schiedam heeft toestemming gekregen van Londen om een nieuwe pastor aan te trekken 

gelukkig. De hoofdopdracht van de nieuwe pastor is het afleggen van scheepsbezoek.  

                                                                                      

Het opvangen van zeevarenden, hen een welkom bieden in het zeemanshuis, de zeevarenden 

opzoeken aan boord van het schip, het zijn en blijven de belangrijke taken waar wij voor staan en 

waar we heel graag nog vele jaren mee door willen gaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Centraal blijft steeds de vraag: zeevarende, op welke wijze kunnen we jou het beste van dienst zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Wat wil jij dat wij aanbieden. Wij willen er zijn voor jou. Jij met je verhaal, met je vragen om WIFI,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

om een telefoonkaart, jij met je behoefte om gekend te zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Altijd weer zijn wij er op uit om hen gastvrijheid te bieden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Steeds staan wij er voor om of op het schip, of in het zeemanshuis, of op een andere wijze digitaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

mensen de mogelijkheid te bieden te komen tot een ontmoeting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Wanneer je zoals veel zeevarenden weken of soms maanden van huis bent is het van immens belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

dat er over heel de wereld plekken zijn, mensen zijn die aandacht voor JOU hebben. Die jou 

belangrijk genoeg vinden om bij stil te staan, te vragen: HOE GAAT HET MET JOU?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Wij willen PRESENT zijn in de wereld van de zeevarenden en hun achterban. 

De uitkomsten van het onderzoek dat Toon van de Sande op verzoek van de NZC heeft gedaan (zie 

onder kopje MLC 2006) heeft er toe geleid dat wij als NZC in overleg met alle aangesloten instellingen 

zeer nadrukkelijk op zoek zijn naar het aandacht geven aan de problematiek van pesten en 

intimidatie aan boord van schepen. Uiteraard zijn wij ons er zeer van bewust dat met een en ander 

uiterst precair en zorgvuldig dient te worden omgegaan 

Bestuur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Het Algemeen Bestuur werd uitgebreid met twee nieuwe leden :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

De stichting MtS Vlissingen en MtS Schiedam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

En daarover zijn wij zeer verheugd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Het bestuur vergaderde in 2017 in april in het Landelijk Diensten Centrum van de PKN en de tweede 

bijeenkomst was op locatie in Oostvoorne. Wat een plezier om daar te zijn, prachtig gebouw met 

voorzieningen in de kern van Oostvoorne. Voor bezoekers ook ideaal om gebruik te maken van 

andere voorzieningen. Maar snel blijkt al wel dat de zegen van het aantrekken van veel bezoekers als 

keerzijde heeft dat de ruimte al snel te klein blijkt te zijn en dat er wellicht moet worden omgezien 



naar een andere locatie…                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Een klein maar knus en gezellig onderkomen waar de vele vrijwilligers de zeevarenden een warm 

welkom bieden. Prachtig om daar van bestuurders en gastmannen en gastvrouwen te horen dat het 

er op lijkt dat het zeemanshuis een waardevolle plek gaat worden. En dat zeevarenden het zeer op 

prijs stellen dat er naar hen wordt omgekeken.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Dat er echte aandacht voor hen is.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

De samenstelling van het Dagelijks Bestuur onderging geen verandering. Het DB bezint zich op de 

situatie na de viering van het 125-jarig bestaan en zal daarna voorstellen doen over de bezetting van 

het DB. De zoektocht naar een nieuwe penningmeester, zodat Arjan van der Veen zich kan 

concentreren op zijn functie van tweede voorzitter heeft opnieuw niet geleid tot een gewenst 

resultaat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Kees Visser heeft zijn taken als relatiebeheerder beëindigd. Hij gaat Vitoria Rasser inwerken en                                                                                                                                                                                                                                                                                         

zijn bezigheden aan haar overdragen. De NZC is de heer Kees Visser veel dank verschuldigd voor al 

zijn werkzaamheden die hij voor ons heeft verricht. De vele bedankjes aan velen die ons een bijdrage 

deden toekomen. En ook regelmatig werd er een briefje gestuurd naar de partner of andere 

achterblijvende familieleden van een overledene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Het Dagelijks Bestuur bestaat eind 2017 uit de heren: Kapteyn, Van der Veen en Van Til.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

De statutenwijziging waarover in 2015 in het bestuur werd gesproken heeft in 2017 haar beslag 

gekregen. De naamsverandering naar Nederlandse Zeevarenden Centrale met behoud van logo en 

dergelijke is een van de belangrijkste wijzigingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Het DB is de heer Wim Zaagsma, predikant te Hillegom, zeer dankbaar voor de wijze waarop hij 

steeds de website van de NZC verzorgt en gaande houdt. Zo is het ook steeds een groot genoegen 

dat wij ons als NZC geen enkele zorg dienen te maken over het tot stand komen van DIEPGANG. Een 

blad dat er mag zijn! En dat wij samen met SPWO uitgeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Fijn dat eindredacteur Leon Rasser blijft beschikken over een inventieve en creatieve geest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

en er in slaagt om de redactie te leiden tot het uitbrengen van zeer lezenswaardige nummers van het 

blad.  Financieel gezien zijn er vooralsnog geen zorgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

International Christian Maritime Assocation (ICMA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Diverse veranderingen hebben plaatsgevonden. Geen eigen secretaris – generaal maar meer 

samenwerking met de NAMM . Zo ook wat de vele inspanningen van ons lid in ICMA en in het 

uitvoerend comité Bernt Koning heeft opgeleverd. Hij heeft zich zeer sterk gemaakt voor een andere 

en eerlijkere verdeling van de lasten middels een nieuwe verdeelsleutel. En dat heeft geleid tot een 

goed resultaat. Dankzij samenwerking met anderen lukt het ICMA om haar werkzaamheden te 

blijven uitvoeren tot tevredenheid van de aangesloten leden. 

Liedboek van de Kerken Ook in 2017 worden er nog steeds stickers besteld. Uiteraard niet meer zo 

massaal als in voorgaande jaren, maar toch! De behoefte blijft. En het adressenbestand groeit. In het 

contact dat er was met het moderamen van de synode van de PKN is er ook op gewezen dat dit lied 

voor honderdduizenden mensen binnen en buiten de kerken een lied is met een geschiedenis, een 

heden en een toekomst. 

De Protestantse Kerk van Nederland                                                                                                       

Heeft opdracht gegeven aan de dienstenorganisatie om op alle categoriale pastoraten te bezuinigen 

en om het werk dichter bij waar het plaats vindt onder te brengen. Hiertoe werd in november 2017 

een rapport in de synode besproken. De leden van de synode waren echter van mening dat het 

rapport op het onderdeel KOOPVAARDIJPASTORAAT niet voldoende onderbouwd was en stuurde het 



rapport terug naar de tekentafel. Inmiddels wordt er gewerkt aan een voorstel dat eind dit jaar in de 

synode zal dienen. Het moderamen van de synode bracht  5 december een werkbezoek aan het 

schipperspastoraat en het koopvaardijpastoraat. Daar konden de beide pastores gesteund door de 

werkgroep goed het werk op de schepen en in de zeemanshuizen voor het voetlicht brengen.  

Inzet projectmedewerker               

Het Dagelijks Bestuur is blij dat zij bijna een jaar gebruik kunnen maken een aantal uren per week van 

de inzet en kundigheid van Joost de Bruijn. Zeker zijn betrokkenheid bij MtS Schiedam in een fase dat 

manager en pastor dreigden te vertrekken was zeer zinvol.     

 

MLC 2006                                                                                                                                                                

Dat het Dagelijks Bestuur in 2016 een aantal zaken in beweging zette heeft geleid tot veel actie.      

Met grote dank aan het Van der Schalkfonds.                                                                                                  

De keuze om de heer Toon van de Sande te vragen om een onderzoek te doen heeft geleid tot een 

goed en stevig inhoudelijk rapport waar we tot op de dag van vandaag druk doende mee zijn.   De 

eerste werkdag over de resultaten van het onderzoek vond plaats in 2017. En daarna is er veel op 

locaties over doorgesproken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Tot slot 

In de Algemeen Bestuur vergadering van oktober 2017 gaf de vergadering nadrukkelijk aan het van 

belang te vinden om het heugelijke feit dat de NZC 125 jaar bestaat niet zo maar te laten 

voorbijgaan. Om dit te vieren vooral ook met de vele vrijwilligers die zich inzetten voor de belangen 

van de zeevarenden. En om dat te doen samen met al diegenen die zich samen met ons 

verantwoordelijk voelen voor hun welzijn in de Nederlandse havens en hun belang op de 

wereldzeeën.  

2018 gaat ook het jaar worden waarin de contouren van nieuw beleid meer zichtbaar gaan worden 

en wij met elkaar aandacht besteden aan thema’s als pesten en intimidatie. 

                                                                                                                                                                                                                                          

Putten, mei 2018, Wim van Til, secretaris  


