
Secretariaat: Stationsstraat 112
3881 AG Putten

JAARVERSLAG 2019 Nederlandse Zeevarenden Centrale

1 ALGEMEEN

Wij meenden het verslag over het jaar 2018 te kunnen afsluiten met het uitspreken van de hoop dat 2019 
het jaar zou worden dat er meer duidelijkheid zou ontstaan over de wijze waarop de landelijke overheid 
haar (financiële) verantwoordelijkheid voor zeevarenden waar maakt. Helaas is er nog steeds geen 
helderheid hieromtrent. En zijn wij als Nederlandse Zeevarenden Centrale (NZC) druk doende om in 2020 
nu echt stappen te zetten. De weg is lang, en bepaald niet zonder kuilen en wegversperringen. Maar we 
blijven moedig doorgaan, het gaat immers ook niet voor onszelf. 
Een hoger doel, een welkom aan zeevarenden staat ons helder voor ogen!  

2019 was wel het jaar dat het zeemanshuis en het koopvaardijwerk in de EEMSHAVEN 25 jaar bestond. 
En dat werd uiterst feestelijk gevierd.  Storm en regen konden die sfeer daar niet bederven… En al die 
vrijwilligers daar keken terecht blij en ook wel een beetje trots terug op een periode van er zijn voor 
varende medemensen.   

Wel een enorme tegenstelling met wat de vrijwilligers van THE BRIDGE, het zeemanshuis in Oostvoorne 
meemaakten. Terwijl men er met elkaar vanuit ging dat het aflopende contract van de manager wel zou 
worden verlengd of worden omgezet in een vaste aanstelling, werd de manager door het Havenbedrijf 
Rotterdam teruggetrokken. Geen coördinator meer en dus op zoek naar alternatieven en een redelijk 
onzekere toekomst tegemoet.              

En wat te denken van het DIACONAAL HAVEN PROJECT in de grootste haven van ons land Rotterdam….  
Het bestuur heeft al jaren geleden aangegeven op zoek te zijn naar nieuwe bestuursleden. Maar wat men 
er ook aan deed, zonder succes! En eind 2019 besloot het bestuur om de stekker er uit te trekken en 
mogelijk de stichting op te heffen…Maar zo ver is het nog niet gekomen wanneer wij dit jaarverslag 
schrijven en er lijkt een nieuwe toekomst mogelijk met nieuwe bestuursleden en een nieuw werkplan. 

Zorgen zijn er ook wat betreft het vervullen te zijner tijd van de komende vacature van ds. Huibert van de 
Ham, werkzaam in MOERDIJK. Ook binnen de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken gaan er 
stemmen op om te bezuinigen. Mooi om te zien hoe ons bestuurslid Willem Uittenbogaard zich met verve 
inspant om de synode er van te overtuigen dat de plek van de pastor natuurlijk moet worden vervuld.

2. COMMUNICATIE

NIEUWSBRIEF
Met steun van ds. Leon Rasser is het dagelijks bestuur gestart met het tweemaal per jaar uitbrengen van 
Zeewaarts, inmiddels omgedoopt tot Nieuwsbrief.
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DIEPGANG
Eigenlijk is het elk jaar opnieuw een voorrecht om te kunnen zeggen dat het een feestje is om elk kwartaal 
een mooie goed verzorgde en inhoudelijk sterk nummer van Diepgang uit de brievenbus te halen. De 
redactie onder leiding van ds. Leon Rasser slaagt er steeds in om frisse, uitdagende, actuele nummers uit te 
brengen. De redactie telt een aantal leden dat al een behoorlijk aantal jaren actief zijn en krijgt ook 
regelmatig vers bloed toegediend en op die wijze fungeert het voor de lezer althans fantastisch. Mooie 
samenwerking ook met Stichting Pastoraat Werkers Overzee (SPWO), de mannen en vrouwen die over de 
gehele wereld hun projecten hebben.       
   

SPUIGAT
Er zullen wellicht onder u mensen zijn die nog geen kennis nemen van het blad dat uitgegeven wordt door 
de Vereniging Maritiem Gezinskontakt (VMG). Het blad heeft de naam Spuigat en vertelt over wat het 
thuisfront van zeevarenden zoal bezig houdt. Ds. Helene Perfors is onze contactpersoon in het bestuur. Ook
dat bestuur timmert aan de weg en met diverse activiteiten ten behoeve van het thuisfront zijn zij zeer 
betrokken bij het welzijn van zeevarenden.
                                            

HET LIED VAN HET WATER
Je zou denken: daar komen geen bestellingen meer voor - maar toch druppelen de vragen naar een of meer
stickers gewoon door. Wanneer de storm weer opsteekt, of wanneer in het leven van mensen de storm 
aanwakkert, is er de behoefte om de sticker te bestellen. Wij blijven de sticker met veel plezier toesturen.

3. NZC OP DRIE FRONTEN ACTIEF

PLATFORM MARITIEM
Wij denken dat we heel erg goed aan doen om de zeemanshuizen en het lokale koopvaardijpastoraat op de
kaart te zetten. Zeer nadrukkelijk, en daar waren we in 2019 dan ook heel actief mee bezig. 
Toon van de Sande heeft namens ons plaats in het overleg Platform Maritiem. Een overleg waarin 
werkgevers en werknemers spreken met de overheid. Er zijn ambtenaren van beide betrokken ministeries –
van Sociale Zaken en van Werkgelegenheid en Infrastructuur - aanwezig. In oktober 2019 werd in een 
overleg met vertegenwoordigers van de beide ministeries, de NZC, Nautilus en SPWO de idee omarmd om 
nog voor de zomer van 2020 een werkconferentie te organiseren. Half november 2019 zou er op grond  van
overleg tussen beide ministeries een concreet voorstel voor een werkconferentie met heldere doelstelling  
op tafel liggen. Echter, maart 2020 is een dergelijk voorstel er og steeds niet, want één van de beide 
belangrijke ambtenaren heeft een andere baan en dus is er 'windstilte'. Voor ons voelt dit als een teken aan
de wand hoeveel belang daar wordt gehecht aan het onderwerp 'welzijn voor zeevarenden'.

PETITIE
In de vergadering van het algemeen bestuur van 15 mei 2019 is het voorstel besproken om een PETITIE aan 
te bieden aan de vaste commissie van de Tweede Kamer, die betrokken is bij het onderwerp MLC 2016. 
Dat idee is met verve opgepakt door het dagelijks bestuur in nauwe samenwerking met bestuur van 
Mission to Seafarers Vlissingen. Het is de bedoeling dat er op de vergadering van het algemeen bestuur, die
in maart 2020 gehouden zal worden, daartoe concrete voorstellen zullen liggen.          
     

PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND 
Cees Hendriks is in opdracht van de Protestantse Kerk bezig met het zoeken van andere financierings-
bronnen voor het koopvaardijpastoraat, speciaal met het oog op de voortzetting van de activiteiten van de 
beide koopvaardijpredikanten, ds. Helene Perfors en ds. Leon Rasser en alle anderen, die in dit veld 
werkzaam zijn. Hij werkt hierbij nauw samen met de secretaris van de NZC, die tevens voorzitter is van de 
werkgroep koopvaardijpastoraat van de Protestantse Kerk. Inmiddels heeft Cees Hendriks al diverse 
contacten gelegd met reders, overheden en andere voor het werk ten behoeve van zeevarenden 
belangrijke instanties en personen. Ook wordt gewerkt aan een comité van aanbeveling. 
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4. ICMA                        
In dit verslagjaar was er een uiterst belangrijke wereldconferentie van de ICMA in Taiwan. Namens de NZC 
waren aanwezig Pascal Handschin en Dennis Woodward. Zij hebben de conferentie als een warm bad 
ervaren. Meer werkers uit ons land waren hier aanwezig en ook zij hebben de conferentie als uiterst 
waardevol beschouwd. Uiteraard was ook onze vaste vertegenwoordiger in de ICMA, Bernt Koning, in de 
functie van penningmeester aanwezig. 
Het is de bedoeling dat Pascal Handschin en Dennis Woodward op de AB-vergadering in 2020 vertellen over
hun ervaringen en over wat zij ervan meenamen van belang voor hun werkzaamheden hier.

5. KOOPVAARDIJDIENSTEN       
Ook dit jaar werden de vieringen gehouden in de Eemshaven, Harlingen, IJmuiden en Rotterdam. 
Het lijkt er sterk op dat in Harlingen het werk ten behoeve van de zeevarenden stopt. Met het vertrek van 
Sietse Swijtink uit de stedelijke werkgroep is er geen opvolging. Het is nu een grote vraag of  de jaarlijkse 
koopvaardijdienst in 2020 daar nog wel weer plaats vindt. 
Dit jaar waren leden van het dagelijks bestuur aanwezig bij de vieringen Eemshaven, Harlingen en IJmuiden.
Het blijft van groot  belang om hen te herdenken die op zee in de strijd voor de vrijheid zijn omgekomen. 
Ook in de periode na de Tweede Wereldoorlog - tot op de huidige -  zijn er ingrijpende gebeurtenissen op 
zee waarvoor het goed is aandacht te blijven vragen in deze diensten. Zo is ook inzet van velen vanuit de 
wereld van de koopvaardij van belang bij herdenkingen in den lande. 
Fijn dat er mensen zijn die zich daarvoor steeds opnieuw inzetten!

6. BESTUUR
Het algemeen bestuur kwam 15 mei 2019 bijeen in het zeemanshuis in de Eemshaven. Een zeer belangrijke 
vergadering om met elkaar af te stemmen, van elkaar te horen en bij te praten. Zeker ook in de 
wandelgangen. De Eemshaven maakte van de gelegenheid gebruik om de leden  te informeren over de 
forse plannen die men heeft om het buitengebeuren aan te pakken, zodat de zeevarenden ook 
sportactiviteiten kunnen doen en zo ook het lijf te kunnen verfrissen.          
De contacten van MtS Vlissingen en ook de inzet van het dagelijks bestuur hebben er toe geleid dat het 
zeemanshuis in Terneuzen graag met ons samen werkt en wil mee doen in het totaal van de NZC familie.
Het dagelijks bestuur bestond onveranderd uit de heren Hans Kapteyn (voorzitter), Arjen Van der Veen 
(penningmeester) en Wim van Til (secretaris). 
De zoektocht naar een penningmeester om Arjen van der Veen te ontlasten en hem af te helpen van zijn 
ad-interim-status,  heeft helaas nog steeds geen positief resultaat opgeleverd.     

7. TOT SLOT   
Gaat 2020 dan het jaar worden waarin de duidelijkheid gaat ontstaan in Nederland over de financiële 
toekomst van het werk door besturen, pastores en vrijwilligers voor zeevarenden? 
Zou het dan werkelijkheid worden dat bestuurders en werkers zich niet steeds zorgen behoeven te maken 
over een al dan niet sluitende begroting en over gesprekken met pastores vanwege mogelijk beëindigen 
van de baan, maar zich  volledig kunnen focussen op de inhoud van het werk?
Het bestuur van de Nederlandse Zeevarenden Centrale heeft zich in 2019 hiervoor sterk gemaakt en wil dit 
ook in het jaar 2020 voortzetten.

PUTTEN, maart 2020

Wim van Til
secretaris Nederlandse Zeevarenden Centrale

Jaarverslag 2019 NZC.doc 3


