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Nieuwsbrief zomer 2020
Van het bestuur
De zeevaart is een sector die hard geraakt wordt in deze corona-crisistijd.
Met enige trots mogen we echter constateren dat onze pastores en
vrijwilligers niet bij de pakken zijn gaan neerzitten. Het is improviseren,
het naar de omstandigheden het beste van maken en er onmiddellijk bij
zijn als nieuwe mogelijkheden zich voordoen. Graag willen wij met deze
nieuwsbrief hier een indruk van geven. Daarbij hopen we op uw steun.
Deze hoeft niet persé (alleen) financieel te zijn of in de vorm van
vrijwilligerswerk te gebeuren. Ook uw gebed of oprechte interesse in ons
werk is van belang.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Bezoek aan boord gaat door
Met grote voorzichtigheid gaan tijdens de coronacrisis pastores en
vrijwilligers van de zeemanshuizen nog altijd naar de schepen. Inmiddels
mogen zeevarenden mondjesmaat zelf
weer de wal op. Uiteraard hebben de
zeemanshuizen en de pastores zich
volledig aangepast aan de regelgeving wat
betreft Corona. Maar dat neemt niet weg
dat er geregeld verzoeken zijn om zaken als
tandenborstels, snoepgoed of simkaartjes
aan boord te brengen. Bij de bezoeken is opmerkelijk dat er een groot
verschil is in de manieren waarop men infecties probeert te voorkomen.
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Zo mogen op sommige schepen alleen maar zaken worden afgegeven. Op
andere grote bulkschepen lijkt men een beetje onder een steen te leven.
Daar wordt men uitgenodigd naar de crewmess te gaan, draagt men geen
maskers en wordt er geen 1,5 afstand bewaard.
Het gouden midden lijkt een ontmoeting aan dek of in een grote ruimte.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Video
In de centra voor zeevarenden en aan boord van schepen kunnen nu geen
kerkdiensten meer plaatsvinden. Als alternatief wordt in de kapel van het
zeemanshuis in Vlissingen wekelijks een videokerkdienst opgenomen.
Daarin werken ‘baggerdominee’ Stephan Francke en koopvaardijpredikant
Pascal Handschin samen. Hun werk staat in het teken van het leven en
werken op zee. Ze zijn te vinden op YouTube en Facebook door de namen
van de voorgangers in te voeren.
Havendominee Leon Rasser plaatst al een
paar jaar korte preken op Facebook. Hij
verstuurt ze ook direct aan zeevarenden via
‘Messenger’. Dit leidt regelmatig tot
chatgesprekken waarin zeevarenden
problemen met hem delen.
Via Facebook weet hij nu duizenden
zeevarenden te bereiken.
-----------------------------------------------------------------------------------------Persdominee Dennis Woodward
Het is de pers niet ontgaan dat zee-varenden niet naar huis kunnen en de
wal niet op kunnen. De Schiedamse havendominee Dennis Woodward
heeft dit met engelengeduld verteld in kranten als de NRC, Trouw,
Nederlands Dagblad en zelfs in de gerenommeerde, Engelse ‘Guardian’.
Ook was hij o.m. te horen op Radio Rijnmond en te zien in het
AVRO/TROS-programma Eén vandaag en in Nieuw Licht van de EO.
De Nederlandse Zeevarenden Centrale (NZC) probeert te voorkomen dat
zeevarenden als zielige mensen worden afgeschilderd. We vinden het
jammer dat er pas aandacht voor zeevarende is als er problemen zijn.
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Wel denken we dat het goed is om mee te werken met de pers omdat de
aandacht voor de problemen die spelen in de koopvaardij noodzakelijk is.
Welzijn voor zeevarenden is immers belangrijk bij hun dagelijkse zware
werk.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Herdenking gevallenen op zee
De NZC organiseert jaarlijks op verschillende plaatsen in het land
herdenkingsdiensten voor de gevallenen op zee. Ook is zij betrokken bij de
nagedachtenis van zeevarenden die tijden de Tweede Wereldoorlog hun
leven hebben verloren. Toen de nationale herdenking op 4 mei jl. bij de
Boeg in Rotterdam werd afgelast, heeft de NZC het initiatief genomen om
deze in aangepaste vorm toch door te laten gaan. Daarbij waren we
buitengewoon blij met de aandacht van de pers.
Bijzonder was dat ook HKH prinses Margriet
haar bijdrage wilde leveren.
In een videoboodschap steekt zij als
‘petekind van de koopvaardij’ ook alle
mensen die nu in de zeevaart werkzaam
zijn een hart onder de riem.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Lobby
De NZC is voortdurend bezig om de Nederlandse overheid te herinneren
aan haar dure plicht om uitvoering te geven aan MLC 2006, een verdrag
dat zij mede ondertekend heeft. In dit verdrag staan passages over het
welzijn van zeevarenden en de Nederlandse overheid is gehouden
hiervoor financiële middelen beschikbaar te stellen. Om dit te bereiken
heeft de NZC een petitie gestart met de bedoeling die aan de Tweede
Kamer aan te bieden
Ook is er overleg met het Maritiem Platform, de ministeries van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid en van Infrastructuur en Waterstaat over een
te houden conferentie over het welzijn van zeevarenden.
Naast dit alles wordt er vanuit de landelijke Protestantse Kerk ook gewerkt
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aan fondswerving omdat de financiering van de twee predikantsplaatsen
door de Protestantse Kerk op termijn zal worden gehalveerd.
Hierbij is steun gezocht bij o.m. havenbedrijven en vermogensfondsen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Zeemanshuizen
Hoewel wekenlang in de coronatijd de reders hun bemanningen
verbieden van boord te gaan, is zich men bij de verschillende centra voor
zeevarenden aan het voorbereiden op betere tijden. In de Eemshaven ziet
men de verplichte 1,5 meter afstand zelfs als een extra reden om de
geplande uitbreiding gestalte te geven.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Pastor Ricardo (niet) met pensioen
Diaconaal havenwerker Rijk van Lent ging onlangs met pensioen. Voor
buitenlanders is zijn naam moeilijk uit te spreken. Hij staat daarom bekend
als pastor Ricardo. Dat zijn bekendheid groot is bleek bij de uitbraak van
het virus. Heel wat zeevarenden die in de
problemen kwamen namen contact met
hem op. Aangezien er nog geen opvolger
voor hem is aangesteld besloot Van Lent
door te gaan met werken. Gelukkig wordt er
in Rotterdam hard gewerkt aan een plan om
op korte termijn toch weer een diaconaal werker aan te stellen.
De Protestantse Diaconie van groot Rotterdam is in nauwe samenwerking
met het Protestants Koopvaardijwerk Rijnmond en betrokkenen van de
landelijke kerk en de NZC hard bezig met een doorstart van dit project.
Mocht u in Rotterdam of omgeving wonen en wat bestuurlijke taken op u
willen nemen, meldt u zich dan alstublieft aan!
-------------------------------------------------------------------------------------------------ANBI
–
Giften aan de NZC zijn fiscaal aftrekbaar!
Het banknummer van de Nederlandse Zeevarenden Centrale te Rotterdam
is NL72 INGB 0000 144 030. Wij stellen het op prijs wanneer u bij het
overmaken van een (extra) gift uw (e-mail) adres bekend maakt.
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