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Voor allen die zich betrokken voelen bij zeevarenden

NZC 125 jaar             

Voor de Nederlandse Zeevarenden Centrale is 2018 een bijzonder jaar. Graag 
willen wij u op de hoogte stellen van een aantal zaken die voor onze stichting 
van groot belang zijn.                                                

Zo hebben wij dit jaar ons 125 jarig bestaan gevierd!                                               

En hoe! Met een prachtige vaartocht op 31 augustus jl. voor de 
scheepsbezoekers en de vrijwilligers van de
zeemanshuizen in heel Nederland. Wat was dat
geweldig om zoveel medewerkers uit de
Eemshaven, Vlissingen, Schiedam, Amsterdam,
Rotterdam, de Moerdijk en Harlingen dit te
kunnen aanbieden. Als een blijk van het respect
en waardering voor hun activiteiten in de haven.
Voor het feit dat zij de zeevarenden van over de hele wereld een warm 
welkom heten en een luisterend oor bieden.                                                             

Op 15 november jl. hebben we in Rotterdam een symposium georganiseerd.  
Hier kwamen vertegenwoordigers van overheden, kerken en havenbedrijven 
samen met de mensen die zich inzetten voor het welzijn van de zeevarenden. 
Een belangrijke spreker was  de Rotterdamse havenwethouder Adriaan Visser. 
Hij raakte bij de voorbereiding op zijn bijdrage aan dit symposium steeds 
enthousiaster over het werk van onze stichting. Zo besloot hij om zijn collega’s
op het stadhuis en zijn partijgenoten in de regering over het belang van 
zeemanswelzijnswerk te vertellen. 





KERSTFEEST OP ZEE              

Nu de kerst nadert wordt vanuit de
zeemanscentra nog nadrukkelijker geprobeerd
zeevarenden een hart onder de riem te steken.
Dit gebeurt enerzijds door de organisatie van
kerstfeesten en kerkdiensten en anderzijds
door het uitdelen van kerstcadeaus aan boord
van schepen. Bij deze pakjes zijn kerstkaarten
gevoegd waarin de kerstgedachte wordt verwoord.   

Bij de kerstacties blijkt elke keer weer dat vrijwel alle zeevarenden het fijn 
vinden om een SIM-kaart te ontvangen. Zo worden zij in staat gesteld met hun
mobiele telefoon een videoverbinding te maken met de familie thuis.

Normaal gesproken wordt er spaarzaam omgegaan met zo’n verbinding.      
Het brengt namelijk nogal wat kosten met zich mee.                                           
Het past bij de kerstgedachte om eens niet zo sterk op de kosten van een 
internetverbinding te hoeven letten.

Het is dan ook daarom dat we de vrijmoedigheid hebben u te vragen de 
kerstviering voor zeevarenden financieel te ondersteunen. 

Op de foto:
de officieren en bemanning van de 
Gloucester Express.                               
Ook zij stuurden een foto als dank
voor de ontvangen kerstpakketten.

Bijdragen zijn welkom                    

Voor een aantal onder u geldt wellicht dat er nog geen tijd was gevonden om 
een bijdrage over te maken voor het jaar 2018.                                                     
Als NZC hebben we dit bijna voorbije jaar echter veel onkosten gemaakt.           

Een donatie of een vanwege ons kroonjaar extra donatie stellen we dan ook 
zeer op prijs. Wat wij immers met elkaar willen en nadrukkelijk nastreven is 
het belang van de zeevarenden.                                                                              



Dat geldt niet alleen voor onze Nederlandse zeevarenden en hun thuisfront 
maar ook voor de vele duizenden zeevarenden afkomstig uit vele landen die 
onze havens aandoen.  

Het motto van ons jubileumjaar is :  

125 jaar TROUW AAN DE ZEEVARENDEN

Dat willen we graag zijn, met uw steun!

Stichting NZC Putten Rek.nr.: NL72 INGB 0000 144030
Giften zijn overigens fiscaal aftrekbaar.

U kunt hierbij het ANBI nummer 0025.34.976 gebruiken.

Op naar 2019    
                                                                                                                                      
Voor de NZC was het een indrukwekkend jaar. Een jaar waar we met 
dankbaarheid op terugkijken. We kijken ook vooruit naar het komende jaar. 
Maar eerst nog hopen we op een feestelijke KERST en een mooie afsluiting 
van het jaar.                                                                                                                       

Wij wensen u allen 

GEZEGENDE KERSTDAGEN 
en 

VEEL HEIL EN ZEGEN VOOR 2019     

Namens 

het bestuur en alle medewerkers  
van de Nederlandse Zeevarenden Centrale           

Hans Kapteyn, voorzitter
Wim van Til, secretaris                                                          

                       


