
JAARVERSLAG 2020 Nederlandse Zeevarenden Centrale

Algemeen
                

Er zullen weinig schrijvers van jaarverslagen zijn die, wanneer het gaat over het jaar 2020, het woord 
CORONA niet diverse malen gebruiken in hun tekst.
Of je wilt of niet je kunt er niet om heen. CORONA heeft 2020 getekend, heeft een overheersende rol 
gespeeld in ons doen en laten. We konden niet op locatie vergaderen, we moesten nieuwe wegen van 
communicatie zien te vinden en we vonden ze. 
En voor een niet onbelangrijk deel was ook de ervaring dat vergaderen op ZOOM of met TEAMS of 
anders prima resultaten had. En dat het heen en weer gereis met een enorme tijdsinvestering van 
eenieder en hoge reiskosten goed was om ook andere manieren van vergaderen te onderzoeken. 
Neemt niet weg dat we als NZC blij zullen zijn om elkaar weer eens lijfelijk te ontmoeten!     

                                                                                                                                                                                            
2020 was het jaar van het toewerken naar het hoogtepunt: de aanbieding van de PETITIE aan leden van 
de TWEEDE KAMER.
En natuurlijk was er ook het afscheid van voorzitter Hans Kapteyn en de binnenkomst op die functie van 
Marianne Kloosterboer. 
En natuurlijk was er het aanbod van Stichting Prins Hendrik. Als een geschenk uit de hemel ?  
Zo maar, zonder dat we er op verdacht waren – alleen een enkeling in de Eemshaven wist er mogelijk 
van –  kwam er het aanbod!                                                                                                                                         
En voor het eerst een schitterende opname van een viering met Kerst voor hen die met KERST op ZEE 
zijn.                                                                                                                                                                                    
Over dat alles meer in dit jaarverslag.
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Aanbieding PETITIE aan leden TWEEDE KAMER

En ook met deze activiteit was het Corona dat bepalend was voor de wijze waarop de petitie kon 
worden aangeboden. Mochten er eerst een zevental mensen namens de NZC bij aanwezig zijn, al snel 
werd het teruggebracht tot twee. 
Maar wie dan namens de NZC? Nooit gedacht, maar de NZC – lange tijd toch redelijk gedomineerd door 
de mannenbroeders - liet zich vertegenwoordigen door twee dames: voorzitter Marianne Kloosterboer 
en havenpastor Helene Perfors. 

Het werd een groot succes. Natuurlijk was er vanwege Corona maar een beperkt aantal leden van de 
Tweede Kamer bij aanwezig. Maar de ontvangst en de aandacht waren prima. En de publiciteit er om 
heen was uitstekend.
Maar wat moest er vooraf getrokken en gesjouwd worden om de gegevens van ieder zeemanshuis 
boven tafel te krijgen. Gaandeweg bleek echter steeds meer dat alle leden van de NZC zich eensgezind 
achter de idee om een petitie in te dienen schaarden. En ontstond er een mooi en indrukwekkend 
document. Dankzij een goede en intensieve lobby werd er door Wytske Postma van het CDA een motie 
ingediend die de minister oproept om de zeemanshuizen en de welzijnsinstanties aangesloten bij de 
NZC  financieel te ondersteunen. Voor nu en zeker ook structureel. 
De motie werd bijna Kamerbreed aangenomen en dus kon en wilde de minister er niet onderuit Vanaf 
december 2020 werden er gesprekken opgestart vanuit het ministerie.  
En wij als NZC deden  er alles aan om namens ALLE zeemanshuizen op te treden. 
Alleen SAMEN kunnen we immers een sterke indruk maken naar onze overtuiging. En dat is ons gelukt. 
En met zeemanshuis Amsterdam sloten we een prima convenant van samenwerking af. Eensgezind 
vervolgden we onze weg. 

Platform Maritiem

Het leek er op of dit Platform van de aardbodem verdwenen was na een eerste overleg van NZC, 
Nautilus en vertegenwoordigers van de ministeries van Sociale zaken en van Infrastructuur over een te 
houden werkconferentie. De overheid deed echter het zwijgen toe. Later dacht men elkaar gevonden te 
hebben in de door de NZC aangeboden PETITIE.  Wel zagen we dat Nautilus heel fijntjes na een jaar van 
stilte de overheid nog even attendeerde op de gedane suggestie voor die werkconferentie met de meest
betrokken stakeholders, maar daarop reageerde de overheid slecht met de mededeling dat dit aanbod 
alleen bedoeld was voor eventuele facilitaire ondersteuning…   
Wij doen het dus maar even zonder nog… 
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Fondsaanvraag bij de Protestante Kerk Nederland

Lange tijd leek het er op dat de aanvrage bij het Fonds Zee Risico grote kans van slagen had. Bijna alle 
partijen, die in dit fonds participeren, stonden uiterst positief en sympathiek tegenover de aanvrage die 
door de Protestantse Kerk was ingediend. Hierbij ging het om een groot bedrag voor de periode van vijf 
jaar. Heel specifiek voor de kosten van de welzijnswerkers / pastorale werkers verbonden aan de 
Protestantse Kerk, als ook voor de werkers in dienst van de andere bij de NZC aangesloten 
welzijnswerkers.
De Protestantse Kerk is nu op zoek naar andere financieringsmogelijkheden. 

Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur

Al snel in het nieuwe jaar 2020 werd het de leden van het Dagelijks Bestuur duidelijk, dat uitbreiding en 
vernieuwing van het DB noodzakelijk zou zijn wanneer we voortvarend wilden toewerken naar de 
aanbieding van een PETITIE aan de TWEEDE KAMER en meer zaken met elan wilden oppakken en 
uitwerken. Daarnaast realiseerde het bestuur zich het toenemende belang van bestuurders met kennis 
van en ervaring in het werkveld en een breed netwerk daarin. Dat geldt zeker voor secretaris en 
voorzitter om vanuit die kennis en ervaring te kunnen meepraten met overheden en andere belangrijke 
partijen in de havens in het belang van zeemanshuizen en welzijnswerk vanuit de kerken. 
Met het oog op dit bredere belang werd aan het Algemeen Bestuur voorgesteld om het Dagelijks 
Bestuur uit te breiden met twee leden: Marja van Vliet , al een paar jaar lid van het Algemeen Bestuur 
namens het Leger des Heils,  en Henk Danielse, lid van het bestuur van het zeemanshuis in Vlissingen en 
breed bekend met de maritieme wereld. 

Later in dat jaar, bij een digitale ontmoeting van het DB in kleine samenstelling, werden er namen 
genoemd voor opvolging van voorzitter Hans Kapteyn. Als nel werd de naam genoemd van Marianne 
Kloosterboer, voorzitter van het bestuur van het zeemanshuis in Vlissingen. In een digitale vergadering 
van het Algemeen Bestuur nam Hans Kapteyn na acht jaar afscheid en werd Marianne Kloosterboer 
benoemd tot voorzitter. Symbolisch en digitaal kreeg zij de voorzittershamer in handen.
Hans Kapteyn startte in 2012, na zijn deelname aan de werkconferentie, die gehouden werd naar 
aanleiding van een onderzoek van de secretaris. Het onderwerp van die conferentie was:  “Wat zijn de 
speerpunten voor het koopvaardijpastoraat voor de komende jaren zodat  zij enerzijds een duidelijke 
meerwaarde heeft voor de zeeman en anderzijds nadrukkelijk aansluit bij de missie van de kerk?”.  Aan 
de uitwerkingen van die conferentie, vertaald in beleid heeft hij samen met de besturen van de 
zeemanshuizen actief gewerkt. Bij zijn afscheid werd hij bedankt voor de zeer kundige , sympathieke en 
charmante wijze waarop hij leiding gaf aan de vergaderingen. 

Voor de secretaris bleek het moeilijker een vervanger te vinden. Zo moeilijk dat we nu nog zoekende 
zijn… En de penningmeester, Arjen van der Veen, heeft de zoektocht naar een vervanger maar 
opgegeven. De vervanger die nodig is, zodat hij zich kan richten op zijn echte functie van tweede 
voorzitter. Zeker is dat hij zijn taak van penningmeester in 2020 meer dan waar gemaakt heeft ten tijde 
van het opstellen van een notitie en cijferoverzicht van de zeven zeemanshuizen. Wanneer je dan weet 
dat elk huis de gegevens op eigen wijze aanbod met nogal wat onduidelijkheden ook, dan is het respect 
voor zijn werk des te groter met de bijbehorende dank. 
Overigens is met prachtig om te weten dat de penningmeesters van de zeven zeemanshuizen in 
harmonie volledig meewerkten aan de totstandkoming van het cijferoverzicht en dat het ministerie 
oprecht blij was met dit heldere overzicht met toelichting.
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Stichting Prins Hendrik
 
Op een mooie regendag in april meldde de voorzitter van deze stichting
zich telefonisch bij de secretaris van de NZC. De bestuur van de stichting
had gehoord van financiële problemen bij zeemanshuizen en dat zelfs de
mogelijkheid aanwezig was, dat er huizen zouden moeten sluiten vanwege
deze problemen. Dat moest – naar de zienswijze van de stichting –
voorkomen worden en het bestuur wilde via de NZC daarom 'om niet '
financiële steun geven. 
Over dit prachtige aanbod ontstonden ideeën over hoe en wat en
natuurlijk moest er toen door de NZC een brief geschreven worden met
een beeld van de financiële problemen en de hoe de te ontvangen gelden
gebruikt zouden kunnen worden. Binnen de kortste keren was er een groot
bedrag op de rekening van de NZC  overgemaakt. Om alle vrijwilligers, die
op de een of andere manier betrokken zijn bij het werk met en onder
zeevarenden, een presentje te doen. En een bedrag om sluiting van
zeemanshuizen te voorkomen. En een bedrag om de financiële gevolgen
van de onzekere tijden van Corona eventueel op te vangen. Want voor de
zeemanshuizen die dicht moesten vanwege Corona betekende het ook
geen inkomsten van bar en winkel en dat terwijl de kosten wel gewoon
doorgaan… 

Creatieve pastores

De Coronatijd vraagt veel, ook van de professionele werkers en van de vrijwilligers. 
Het zijn onzekere tijden. Mag je wel open als zeemanshuis en kan er wel of niet aan scheepsbezoek 
worden gedaan? En de aflossing van zeevarenden, hoe is dat geregeld? Voor heel veel zeevarenden is 
het wachten, afwachten of en wanneer je afgelost kunt worden. 
En hoe staat het met de vaccinaties? Heel veel onzekerheid voor de zeevarenden zelf en zeker ook voor 
hun thuisfront. Wanneer komen zeevarenden weer naar huis en zal zij / hij er zijn met de feestdagen of 
met de bevalling? Het zal je maar gebeuren...
 
Het maakte veel creativiteit los bij mensen, zeker ook bij onze werkers. 
Er werden preekfilmpjes opgenomen. En die werden en worden door heel veel mensen gekeken en 
beluisterd. Leon Rasser, koopvaardijpredikant namens de Protestantse Kerk in de IJmond, meldde een 
record aantal van meer dan 25.000 bezoekers. Over zegen op je werk gesproken. En de respons er op 
ook! Dat er zo veel aandacht voor is moet ook dankbaar werk zijn voor de vrijwilligers achter de camera 
en de maker van het filmpje Nico Oussoren. Hij is er druk mee en het levert dan ook veel positieve 
reacties op. 
Zo ook de film, gemaakt door enkele pastores om op een USB-stick mee te geven in de talloze 
Kerstpakketten die in de havens worden uitgedeeld en via de stichting Kerstfeest op Zee worden 
verspreid over de gehele wereld. En die stick alleen al is een cadeautje! En dan met die viering er op, die
je alleen of met elkaar op zee kon zien en beluisteren, schitterend. 
Hulde dus aan de pastores en de vrijwilligers en de Protestantse Kerk voor het sponsoren met een 
bedrag van € 10.000,--.
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Zorgen, uitdagingen en uitzichten

In vorige jaarverslagen werd melding gemaakt van zorgen over het zeemanshuis in Oostvoorne, de 
werker / manager die niet werd vervangen, en over de vraag of de predikant van de Christelijke 
Gereformeerde Kerken wel vervangen zou gaan worden bij zijn emeritaat, en hoe het Diaconaal 
Havenproject Rotterdam (DHR) waar het bestuur de hoop had opgegeven opvolgers te vinden en waar 
het bestuur de indruk had gekregen dat de diaconale behoeften aan een werker in de haven er niet 
meer zo nadrukkelijk zouden zijn, al die vragen en zorgen hoe is de stand dan nu, begin 2021 en 
terugkijkend?
Het bestuur in Oostvoorne is er in geslaagd om toch te overleven en met een nieuwe werker een 
doorstart te maken. Maar natuurlijk heeft ook hier Corona het een en ander betekent. Maar het werk 
gaat door! En de deputaten van de Christelijke Gereformeerde Kerken hebben zich bezonnen op het 
werk van de pastor en maken zich sterk om de synode ervan te overtuigen dat dit werk moet doorgaan, 
ook als dominee Huibert van de Ham met emeritaat zal gaan.
En dat was nog niets bij wat er in Rotterdam bij de diaconie van de Protestantse Gemeente van 
Rotterdam-Zuid en SAMEN010 plaats vond. Het oude bestuur van de DHR dat aftrad zag geen 
perspectief meer, maar anderen binnen in dit diaconale werkveld en NZC vonden dat deze 
formatieplaats, die geheel betaald wordt door de diaconieën in Zuid Holland, zou opgegeven mogen 
worden. Dit met het oog op alle uitdagingen op het diaconale vlak. Uiteindelijk werd besloten tot een 
onderzoek. Toon van der Sande, in de wereld van het water en de koopvaardij bepaald geen 
onbekende, heeft het onderzoek inmiddels afgerond. En de aanbeveling is helder en scherp: Rotterdam 
heeft behoefte aan een diaconale ondersteuner. Of beter gezegd: de zeevarenden in de Rotterdamse 
haven zijn er zeer mee gebaat dat die werker er gaat komen! 

Communicatie

Ook dit jaar waren er de uitgaven van DIEPGANG en SPUIGAT. Dankbaar voor de wijze waarop de 
redacties van deze bladen zich inzetten om kwaliteit te leveren. En dat wordt door de lezers blijkt zeer 
gewaardeerd. Met dank voor de inzet en betrokkenheid van Margriet Kapteyn, die voor de NZC als 
relatiebeheer fungeert en in die hoedanigheid ook de NIEUWSBRIEF mee maakt en verzendt, zowel 
digitaal als ook naar de postadressen. 
Ook dit jaar was er nog belangstelling voor het bestellen / opvragen van gratis exemplaren van de 
stickers van het LIED VAN HET WATER.

ICMA

Bernt Koning, vele jaren ook actief namens de NZC in ICMA, gaf in het verslagjaar aan dat hij afscheid 
wenst te nemen van deze belangrijke en interessante vertegenwoordiging.  De route om te komen tot 
het vinden van een geschikte kandidaat is door het bestuur ingezet.

KOOPVAARDIJVIERINGEN

In dit jaar bleek het opnieuw niet mogelijk om op locatie de koopvaardijdiensten te laten doorgaan, 
uiteraard vanwege Corona. Mooi was het om mee te maken, dat een aantal pastores de handen ineen 
sloeg en aan het werk ging om met elkaar een koopvaardijdienst digitaal voor te bereiden en te 
realiseren. Hoeveel mensen deze dienst hebben gezien en beluisterd is niet bekend. Wel dat de NZC blij 
mag zijn dat dit initiatief is genomen. Het lijkt er nu op dat in 2021 de vieringen op locatie wel kunnen 
doorgaan. 
Maar of dat ook zo is ?
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TOT SLOT

2021 het jaar van oogsten?  Waar staan we?

Wanneer de schrijver van dit jaarverslag zijn  eerder gemaakte verslagen er op naleest kan hij 
constateren, dat hij het een aantal keren nodig vond om uit te spreken dat het komend jaar het jaar van 
de waarheid zou zijn. Dit jaar: dan….moet het gaan gebeuren. Maar vaak werd het weer een jaar later. 
En kostte het opnieuw meer overleg en tijd.
En nu? Oktober 2020 werd de PETITIE aangeboden. We schrijven nu juli 2021. En waar staan we?  
Als Dagelijks Bestuur van de NZC zeggen we regelmatig tegen elkaar dat het super van belang is dat we 
de ERKENNIG en HERKENNING hebben dat we als NZC gezien en gehoord worden. 
Die grote winst hebben we geboekt. 
We staan op de kaart. Zijn niet meer weg te denken in de Maritieme wereld. Mooi !  
Maar toch… de Petitie was helder en duidelijk: de zeemanshuizen en de daar bij aangeleunde 
pastoraten / welzijnsinstanties kunnen het financieel niet meer op eigen kracht en hebben structureel 
steun nodig. En wel per direct. 

En nog even een persoonlijk afscheid

Het is mijn laatste opgemaakte jaarverslag. 
Jammer dat er nog niet een opvolger zich heeft gemeld. Ik ben er kennelijk nog niet in geslaagd om 
mensen er van te overtuigen dat het secretaris zijn van de NZC een mooie en uitdagende functie is. 
Wel blij dat ik namens de Protestantse Kerk en de NZC nog tot eind 2021 betrokken zal zijn bij het 
proces om (financiële) ondersteuning te realiseren.              
Uiteraard bedank ik de leden van het Dagelijks Bestuur – penningmeester Arjen van der Veen waarmee 
vanaf oktober vrijwel dagelijks contact was, zeker toen het er om ging spannen wat betreft het 
aanleveren van goede notities en vooral ook cijfermateriaal van de zeven zeemanshuizen – voor de 
samenwerking. 
Natuurlijk een woord van dank aan de vorige voorzitter Hans Kapteyn voor zijn geduld met mij, vaak 
toch wat ongeduldig en de vriendschappelijke en sympathieke wijze van omgaan met elkaar. En 
Margriet Kapteyn voor de prettige wijze van samenwerken op diverse terreinen. 
Wat te denken van de vele contacten met name met de beide koopvaardijpredikanten Helene Perfors 
en Leon Rasser. En met de andere pastores wat minder vaak, maar met evenveel respect en genoegen 
gedaan. En mooi om diverse malen de koopvaardijdiensten in de Eemshaven en elders te hebben 
bijgewoond. Indrukwekkend en heel spiritueel.     
Nooit gevaren, geen man der zee. Ooit lang geleden vanuit de Protestantse Kerk, waar ik in dienst was 
en de koopvaardij in mijn portefeuille gekregen, de liefde opgevat voor de mensen die zich inzetten 
voor zeevarenden, en daarmee voor zeevarenden en na mijn pensioen zoals zovelen er bij blijven 
hangen, ook heel erg gaan houden van het lied van het water. 
Vooral ook gemerkt dat die hoge golven waar zeevarenden letterlijk mee te maken hebben, dat die er in
ieders leven zijn, die je angstig kunnen maken en tot op het bot verdrietig en ellendig. In mijn geval een 
overduidelijke ervaring dat er ook zo veel engelen zijn en je omringen. 
Bijzonder ook dat de NZC mij veel engelengezichten deze jaren bood. 
Met veel dank daarvoor dus!

Putten, juni / juli 2021 Wim van Til, secretaris NZC
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