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Zeemanshuizen en bezoek aan boord
Sinds maart is er weinig meer over van de levendigheid in de
zeemanshuizen. Zelfs als ze open zijn, komen er lang niet zoveel
bezoekers meer als voorheen. Reders, eigenaren van terminals en
sommige overheden willen geen enkel risico nemen. Ze verbieden
bemanningsleden van boord te gaan. Pastores en vrijwilligers houden
met heel wat zeevarenden contact via de mobiele telefoon.
Zeevarenden krijgen zo de kans hun hart te luchten.
Op verzoek worden er ook SIM-kaartjes, vrije medicijnen en snoepgoed
naar de schepen gebracht. Uiteraard worden hierbij alle regels, die
gelden om de verspreiding van het COVID19 virus tegen te gaan,
zorgvuldig in acht genomen.
------------------------------------------------------------------------------Afscheid voorzitter NZC Hans Kapteyn
Hans Kapteyn acht de tijd rijp om terug te treden als voorzitter.
De NZC heeft onder zijn leiding er hard aan gewerkt om het belang van
ons werk onder de aandacht te brengen. Zó dat door de overheid
erkend wordt dat zeemanshuizen en lokale welzijnsvoorzieningen vanuit
de kerken overeind moeten blijven. Dat leidde tot de aanbieding van
een petitie aan leden van de TWEEDE KAMER. Het lijkt er op dat deze
aanbieding succes gaat opleveren!
Hans Kapteyn wij zijn jou dankbaar voor de wijze waarop jij in de
afgelopen jaren leiding gaf aan de NZC. Je leidde de vergaderingen met
grote betrokkenheid voor de lokale pastoraten van Eemshaven tot
Vlissingen. Een ieder mocht rekenen op jouw aandacht en respect.
DANK namens alle zeemanshuizen en welzijnsinstanties!
Het ga jou GOED !
Namens het bestuur van de NZC,
Wim van Til, secretaris

Bestuurswisseling en uitbreiding
Op de digitale algemene bestuursvergadering van 22 oktober j.l. is
Marianne Kloosterboer benoemd tot voorzitter, als opvolgster van Hans
Kapteyn. Zij heeft uitgebreide ervaring met het werk omdat ze al jaren
actief is bij het zeemanshuis in Vlissingen. Daarnaast heeft zij ervaring
in de politiek en is zij directeur van een basisschool geweest.
In verband met de vele bestuurstaken vanwege het COVID19 virus is
het dagelijks bestuur uitgebreid met twee leden: Marja van Vliet en
Henk Danielse. In een volgende nieuwsbrief stellen we hen voor.
------------------------------------------------------------------------------Petitie
In MLC 2006 zijn regels opgenomen ten aanzien van het welzijn van
zeevarenden. Deze internationale regelgeving geldt ook voor Nederland
en daarbij is ook voorzien in een financiële regeling. Tot 2005 was voor
dit werk onder zeevarenden € 600.000,- beschikbaar.
Daarna heeft de regering besloten dit werk en de financiering daarvan
over te dragen aan plaatselijke overheden en lokale havenbedrijven. In
de loop van de jaren hebben die zich echter steeds meer teruggetrokken
van dit deel van het welzijnsbeleid en hierdoor komt dit werk nu echt in
de knel. De Nederlandse Zeevarenden Centrale heeft nu in een petitie
aan de regering verzocht om deze taak weer op zich te nemen en te
zorgen voor een structurele financiering van dit werk. Deze petitie is 6
oktober j.l. aangeboden aan de leden van de commissie Sociale Zaken
van de Tweede Kamer.

Op de foto, gemaakt door Dik Hol, is te zien dat Marianne Kloosterboer,
voorzitter van het bestuur van het zeemanshuis in Vlissingen, en
havendominee Helene Perfors de petitie aanbieden. Bij het napraten
bleek dat de dames Wytske Postma (CDA) en Carla Dik-Faber (CU) het
een belangrijk onderwerp vinden. Ook de heren Bart Smels (VVD), Paul
Smeulder (GL) en Cem Laçin (SP) stelden uitgebreid vragen. Deze
aanbieding van de petitie heeft in de Nederlandse pers uitgebreid
aandacht gekregen. Een aantal publicaties is na te lezen op de website
in de rubriek ‘Zeemanswelzijn in de pers’.
--------------------------------------------------------------------------Videofilmpjes
De afgelopen maanden hebben
pastores van de Nederlandse Zeevarenden
Centrale Engelstalige videofilmpjes
opgenomen om zeevarenden te bereiken.
Op Facebook zijn deze filmpjes al meer
dan 50.000 keer bekeken. Ook is er een
Nederlandstalige video opgenomen in de
Grote kerk te Monnickendam waarin de
gevallenen op zee worden herdacht.
Verheugend is dat er ook een dienst voor
zeevarenden is opgenomen ter
gelegenheid van Kerst. Dankzij giften van
o.m. de Protestantse Kerk in Nederland
konden bijna 4.000 memory-sticks
aangeschaft worden. Hiermee is de dienst
te bekijken op een televisie, computer of mobiele telefoon. Deze sticks
worden als kerstcadeau verspreid aan boord van schepen.
Zo hopen we bij te dragen aan de vieringen van het Kerstfeest op zee.
------------------------------------------------------------------------------Kerstpakketten
Dit jaar is het niet mogelijk om in de zeemanshuizen een Kerstfeest te
organiseren. Daarom is dan ook in veel havens besloten om het aantal
kerstpakketten dat op de schepen wordt uitgedeeld te vergroten. Het is
bijna met geen pen te beschrijven hoe dankbaar deze pakketten in
ontvangst genomen worden en hoeveel dit voor zeevarenden betekent.
Nu de havens niet meer centraal in een stad gelegen zijn, voelen
zeevarenden zich wel eens een vergeten groep. Dat gevoel verdwijnt op
het moment dat ze aandacht krijgen in de vorm van zo'n Kerstpakket.

Het uitpakken van kerstpakketten op een boot
------------------------------------------------------------------------------Donaties
In dit tijdperk van Corona blijkt overduidelijk dat het werk van de NZC
in een behoefte voorziet. De zeemanshuizen hebben dit jaar te maken
met fors minder inkomsten uit bar en souvenirwinkel. Het bezoeken van
schepen is bewerkelijker geworden. Ondanks de inzet van voortreffelijke
vrijwilligers brengt het maken van videofilmpjes kosten met zich mee.
Om al dit belangrijke werk te kunnen blijven voortzetten doet het
bestuur een beroep op u om financieel bij te (blijven) dragen.
Een gift is voor de belasting aftrekbaar vanwege onze ANBI-status.
Het banknummer van de Nederlandse Zeevarenden Centrale te
Rotterdam is NL72 INGB 0000 144 030.
Om de kosten van de verzending van een papieren versie van de
Nieuwsbrief te verlagen stellen wij het op prijs wanneer u bij het
overmaken van een (extra) gift uw e-mailadres bekend maakt.
De volgende Nieuwsbrieven zult u dan via e-mail ontvangen.
------------------------------------------------------------------------------Van deze gelegenheid maken we gebruik om u zalige of gezegende
Kerstdagen toe te wensen en een voorspoedig 2021.
Met vriendelijke groeten,
Wim van Til, secretaris

