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Nieuwsbrief winter 2021

Bericht van de voorzitter

2021 is voor velen een moeilijk jaar geweest,
zeker als je zeevarende bent. 

Vanwege de aanhoudende pandemie mogen
ze maar mondjes-maat van de schepen af om
bijvoorbeeld een zeemanshuis te bezoeken. 

Gelukkig mogen de zeemanshuizen open  blijven, daar is door het 
bestuur een speciale ontheffing voor verkregen maar het is er wel 
erg stil. Ook heeft het bestuur zich hard gemaakt voor het vaccine-
ren van de zeevarenden. 

Heel blij zijn de zeevarenden dan ook als ze bezocht worden door de 
havenpastor of een andere scheepsbezoeker. Daar kunnen ze hun 
verhaal aan kwijt en vinden ze een luisterend oor, heel belangrijk in 
een tijd waarin zoveel onzeker voor hen is geworden.

Doordat de zeemanshuizen veel minder    
inkomsten ontvingen was het bestuur extra
verheugd door het nieuws dat het          
Prins Hendrikfonds een ruime donatie wilde

doen. Dat maakte weer veel goed. Ook deze kerst is er voor alle vrij-
willigers weer een mooie kerstattentie door hen beschikbaar gesteld.

Namens het bestuur wens ik u goede feestdagen toe.

Marianne Kloosterboer



Bericht vanuit het bestuur

Ondanks de Corona-maatregelen hebben we
in het algemeen bestuur van de NZC afscheid
genomen van onze secretaris Wim van Til.
Wim heeft jarenlang een groot aandeel gehad
in het ‘op de been houden en perspectief bie-
den’ van de NZC. Dit heeft hem vele, soms
moeilijke, uren gekost. 
Het bestuur is hem, en zijn vrouw die daarom veel alleen is geweest,
veel dank verschuldigd. Nogmaals hartelijk dank voor al je werk, 
Wim!
De positie van secretaris is dus vacant... Geïnteresseerden worden 
van harte uitgenodigd om contact op te nemen met het bestuur. 

De NZC is ook nauw betrokken bij het internationale samenwer-
kingsverband van zeemanshuizen: ICMA (International Christian 
Maritime Association). Dhr. Hilbert Penninga, zelf zeevarend, is onze 
nieuwe vertegenwoordiger in het bestuur van deze organisatie. 
We zijn trots dat we namens de NZC een varend lid hebben kunnen 
afvaardigen. Zo zijn we er zeker van dat er geen besluiten genomen 
worden waar men aan boord niets aan heeft.

-----------------------------------------------------------------------------
Kerstactie 

 Het overgrote deel van de zeevaren
den mag het schip niet verlaten.      
Dit betekent dat men soms maanden 
lang niet van boord mag. Om hen een 
hart onder de riem te steken worden 
vanuit de zeemanscentra kerstcadeaus
aan boord gebracht. Hoe meer geld er
opgehaald wordt, hoe meer zeevaren-

den we blij kunnen maken. 
Wij hopen dat u ons wilt helpen. 



Zonder test of vaccin naar zeemanshuis

Zo nu en dan worden zeeva-
renden in de gelegenheid ge-
steld even van boord te gaan.
Een zeemanshuis is dan een
populaire bestemming.
Vanwege strenge regelgeving
mochten niet (volledig)
gevaccineerden echter niet toegelaten worden. Dankzij succesvol 
lobbywerk mogen volgens de nieuwe Coronawet de zeemanshuizen 
iedere zeevarende toelaten. Uiteraard met inachtneming van de gel-
dende maatregelen.

-----------------------------------------------------------------------------

Bezoek aan boord

Nu de zeevarenden zo moeilijk van 
boord kunnen vanwege de
Coronamaatregelen, gaan de vrijwil-  
ligers en pastores nog meer naar de 
schepen toe. Al komen ze niet in de 
accommodatie, toch kunnen ze van 
dienst zijn met SIM-kaarten, bood
schappen brengen en natuurlijk, heel

belangrijk, gelijk een luisterend oor bieden. 

Petitie 

N.a.v. het indienen van de petitie heeft het toenmalig CDA kamerlid 
Wytske Postma in november 2020 een motie ingediend om de zee-
manshuizen te steunen. Deze motie is vrijwel unaniem door de 
Tweede Kamer aangenomen. Er is eerst een onderzoek geweest naar
nut en noodzaak van de zeemanshuizen en daarna zijn er veel ge-
sprekken geweest met ambtenaren van het ministerie en een        



afvaardiging van het bestuur. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat 
het ministerie met een mooi bedrag over de brug is gekomen, sa-
men met het fonds Zee-risico. Het gaat nu alleen nog maar om 
noodsteun i.v.m. de pandemie. Hierna gaan we in gesprek over 
structurele financiering. Maar de zeemanshuizen zijn duidelijk op de 
kaart gezet en daar zijn we heel blij mee.

-----------------------------------------------------------------------------

Videofilmpjes

De mobiele telefoon en de televisie zijn
een belangrijke vorm van ontspanning
voor zeevarenden. 
De havenpastores haken hier op in door
videofilmpjes te maken van gebeden en
korte preken. Deze worden heel veel keren bekeken. 
Voor de kersttijd wordt een opname van een kerstkerkdienst via 
USB-sticks verspreid. Op kerstavond of een andere tijd, kan deze op 
een televisie, computer of telefoon worden (her-)bekeken.

-----------------------------------------------------------------------------

Het werk van de NCZ wordt grotendeels gedaan door vrijwilligers. 
Om ons werk onder de zeevarenden te kunnen voortzetten, blijven 
we afhankelijk van giften. 

Onze stichting heeft een ANBI status waardoor uw gift aftrekbaar is 
van de inkomstenbelasting. 

Voor giften: St. Nederlandse Zeevarenden Centrale te Rotterdam,  
bankrekeningnummer: NL72 INGB 0000 144030. 

Wij danken u alvast voor uw steun, op wat voor manier dan ook! 


