
 
JAARVERSLAG  2021  NEDERLANDSE ZEEVARENDEN CENTRALE 

 

Algemeen 

In het jaarverslag van 2020 konden we niet om het begrip CORONA heen. Was bijna in alles bepalend 
in wat er op onze agenda stond.  

2021 was niet bepaald een jaar dat Corona minder onder ons aanwezig was.    

Voor de zeevarenden en hun familie was het een bijzonder zwaar jaar. Het gehele jaar stonden zij 
onder grote druk. 

Walverlof was nauwelijks mogelijk en aflossingen gingen gepaard met langdurige quarantaines in 
soms erbarmelijke omstandigheden.  

Gelukkig konden wij als Algemeen Bestuur wel weer – zij het met een beperkt aantal – in juli op 
locatie vergaderen.  

Met dank aan het Diensten Centrum van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland, dat ons 
onderdak bood en zelfs twee keer dat jaar, omdat in november een in Schiedam bij Mission to 
Seafarers geplande vergadering op het laatste moment niet kon doorgaan.       

2021 was ook het jaar dat we heel veel contacten digitaal hadden afzonderlijk en met alle 
zeemanshuizen tegelijk over de financiële steunverlening en om samen te komen tot een format 
waarin alle gegevens op eenzelfde manier worden aangeleverd.  

En hadden we intensieve gesprekken over de wijze waarop wij de landelijke overheid er van kunnen 
overtuigen dat structurele ondersteuning voor de zeemanshuizen en de aanverwante 
welzijnsinstanties van levensbelang is. 

En dat alles in het belang van de zeevarenden ! 

2021 was ook het jaar van de uitwerking van de aangeboden PETITIE.  En de breed door de TWEEDE 
KAMER aangenomen motie Postma.  

We kwamen in gesprek met de overheid en hoe! En later dit jaar ook met Stichting Zee-Risico 1996. 

En het jaar dat we opnieuw bijzonder blij waren met de Prins Hendrik Stichting 1874 

En natuurlijk was er ook het een en ander te melden over de samenstelling van het Dagelijks en 
Algemeen Bestuur. 

En dat het een bijzonder jaar was blijkt ook wel uit de totstandkoming van dit jaarverslag. 

Wim van Til tot juli dat het jaar secretaris en in november officieel uitgeluid , werd tijdelijk vervangen 
vanaf juli door ds. Leon Rasser. 

En zij beiden hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit verslag, dat uiteraard onder 
verantwoordelijkheid van het huidige Dagelijks Bestuur wordt uitgebracht. 

Over dat alles meer in dit jaarverslag. 

 



 
Wat er na de aanbieding van de PETITIE op ons afkwam 

Corona maakt alles anders . De zeemanshuizen moeten worden gesloten en zijn soms weer even 
bereikbaar voor zeevarenden en dan weer dicht. 

Met gigantische gevolgen voor het aantal bezoekers en uiteraard voor de inkomsten van bar en 
winkel. En de voorraden die zijn ingekocht kunnen niet worden omgezet. Alles is en gaat anders dan 
begroot en gepland. Voor de vele vrijwilligers is het ook een vreemde en bizarre tijd. Zeemanshuizen 
kunnen net zoals veel bedrijven een beroep doen op de overheid om financiële steun en doen dat 
ook.     

Voor zeevarenden en hun families is het al helemaal een zeer onzekere tijd. Wanneer kun je naar 
huis, kun je worden afgelost en hoe lang gaat het duren voor je weer thuis bent ? En voor familie 
geldt dat lang niet zeker is of vader, moeder, man, zoon, dochter wel thuis komt met Pasen of Kerst. 
En gaat dat dan ook lukken? Kortom : onzekerheid alom. 

In de gesprekken met de overheid komt al gauw de term NOODSTEUN op de overlegtafel. 

Wanneer we nu eerst maar de problemen die zijn ontstaan mede door Corona oplossen voor de 
jaren 2020 en 2021, daarna pakken we de gesprekken op over de structurele problemen waar 
zeemanshuizen en de welzijnsinstanties mee te maken hebben.  

Die gesprekken geven aan dat er de wil is bij onze gesprekspartners om de problematiek waarin wij 
ons bevinden serieus te nemen. Wij voelen ons gehoord. In die gesprekken wordt ook duidelijk dat 
de landelijke overheid niet voor 100% de financiële steun op zich wil nemen maar dat zij en wij op 
zoek moeten naar een fonds / instantie die bereid is de overige 50% voor haar rekening te nemen. En 
zo kwamen we in contact met het de Stichting ZEE – RISICO 1996. 

Overigens maakte de overheid haar deel van de noodsteun – 360.000 euro , zijnde het bedrag dat wij 
in de PETITIE aanvroegen – eind december al aan de NZC over. 

Met de zeemanshuizen gaan we in gesprek afzonderlijk en met elkaar en dat alles digitaal om te 
komen tot een gezamenlijk format waarin wij onze financiële stukken aan de overheid en mogelijk 
andere instanties kunnen aanbieden. Temeer ook omdat de stichting Zee - Risico 1996 ons het 
aanbod doet om uitgaven die niet zijn begroot maar wel mede vanwege Corona wel zijn gedaan mee 
te mogen nemen in ons overzicht voor Noodsteun. Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen binnen en 
buiten aan het gebouw en aan  inrichtingskosten. 

In de periode na de indiening van de Petitie hadden wij nauw contact met leden van de vaste 
Kamercommissie die zich bezig houd met onder andere de zeevaart. De aangenomen motie Postma 
vraagt immers om goede contacten om op die wijze blijvend de regering te wijzen op het belang van 
goede voorzieningen in de Nederlandse havens.  

En natuurlijk ook een goede uitvoering van de motie! En het belang om de minister te houden aan de 
uitvoering van de motie! 

De voorgenomen actie om de leden van de Commissie op locatie Flying Angel te Schiedam nader te 
informeren kon helaas vanwege Corona en veel werkdruk bij de commissieleden niet doorgaan.  

 



 
Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur 

Corona heeft ons ook geleerd dat op locatie bijenkomen heel bijzonder is en fijn.  

Maar dat veel overleggen ook prima digitaal kunnen en zeer efficiënt en effectief kunnen zijn. 

 Met mensen die uit bijna alle streken van het land naar een NZC vergadering moeten komen blijkt 
het zelfs een verrijking te zijn. 

De secretaris zou in juli afscheid nemen maar vanwege ziekte moest het afscheid formeel worden 
uitgesteld tot in de Algemeen Bestuursvergadering in november.  

Aangezien tot dan toe de zoektocht naar een secretaris geen opvolger had opgeleverd werd 
dankbaar gebruik gemaakt van het aanbod van de PKN om ds. Leon Rasser tijdelijk te belasten met 
de waarneming. Een geweldig aanbod waar wij graag gebruik van maakten.  Het was de PKN ook die 
zich inzette om op haar website een advertentie te plaatsen voor een secretaris. En tot grote 
verrassing en blijdschap kwamen er meerdere zeer capabele personen zich meldden. Begin 2022 
werden er gesprekken gevoerd met de kandidaten met als gevolg dat nu de bezetting weer optimaal 
is.  

In de november vergadering werd ook afscheid genomen van Cees Huurman. Vele jaren namens het 
Van der Schalkfonds lid van het Algemeen Bestuur . Cees was jarenlang ook betrokken bij de Flying 
Angel in Schiedam en lang geleden een flink aantal jaren penningmeester van de ICMA namens de 
NZC. 

En over ICMA gesproken , Bernt Koning vond het vorig jaar al tijd om zijn afscheid als 
penningmeester daar aan te kondigen. En in het vorig jaarverslag hadden wij er al melding van 
gemaakt dat Hilbert Penninga bereid gevonden was om hem als lid bij de ICMA op te volgen. In hem 
hebben we een dynamisch en enthousiast persoon gevonden. 

Piraterij 

Het heeft jaren geduurd maar eindelijk heeft de Kamer een wet goedgekeurd waarbij het rederijen 
mogelijk gemaakt wordt om gebruik te mogen maken van particuliere beveiligers in vaargebieden 
waar piraten actief zijn. Ook de Vereniging Maritiem Gezinskontakt en de NZC waren nauw 
betrokken bij de totstandkoming. Voor reders en zeevarenden en zeker ook voor het thuisfront een 
zeer belangrijk resultaat en succes. 

De Prins Hendrik Stichting 1874 

Na het toesturen van een mail over de besteding van de 100.000 euro van het fonds werd ons 
telefonisch door de voorzitter van het fonds verteld dat wij als NZC ook voor dit jaar – 2021 - 
opnieuw mochten uitgaan van een bijdrage om de vele vrijwilligers bij de NZC opnieuw een einde 
jaar presentje te geven . En dus werden er weer VVV bonnen besteld en afgegeven.  

En weer was het een feest om het te mogen organiseren.  

Eerder dat jaar hadden wij conform de afspraken met het fonds de zeemanshuizen gevraagd een 
wensenlijstje in te dienen te hoogte van 5.000 euro. Om eenmalig iets aan te schaffen of uit te 
voeren. En daar werd zeer dankbaar gebruik van gemaakt. En in het overleg met het Prins Hendrik 



 
fonds werd ook overeenstemming bereikt om de resterende gelden – ongeveer 50.000 euro bedoeld 
om omvallen van zeemanshuizen te voorkomen – door te schuiven naar 2022 of later. 

Voor hen die zijn met Kerst op Zee 

Voor de tweede keer waren het de pastores die zich al voor de zomer in een prachtige kerk in 
Kerstsfeer gebracht voorbereiden op het feest van de geboorte van HET KIND. En nu met de 
verspreiding van nog meer usb sticks. En opnieuw met een forse bijdrage van de landelijke PKN en 
het Van der Schalkfonds en een kleine bijdrage van de NZC zelve. Vanuit de pastores was er het 
initiatief om voor de komende jaren in samenwerking met onze ICMA vertegenwoordiger, fors uit te 
breiden en er mogelijk een ICMA project van te maken. 

Diaconaal Haven Project 

De stichting is niet meer. Maar het Protestants Koopvaardij Werk Rotterdam Rijnmond spant zich 
met de stichting SAMEN010, de DIACONIE van Groot Rotterdam in , om de vacature van Diaconaal 
Werker opnieuw in te vullen. Een stevig en deskundig onderzoeksrapport ligt er aan ten grondslag. 

Zeevaartscholen 

Dominee Helene Perfors verzorgt samen met “baggerdominee” Stefan Francke gastlessen op vrijwel 
alle Nederlandse zeevaartscholen. De door hen zelf ontwikkelde lesstof is zo interessant dat er een 
boekje van is gemaakt. Hierin staan de sociale vaardigheden voor aan boord beschreven. Perfors 
heeft ook als pastor weer meegevaren met het opleidingsschip de Eendracht samen met de 
studenten van de zeevaartschool . 

Vereniging Maritiem Gezinskontakt ( VMG ) 

Namens de NZC zet PKN koopvaardijpredikant Helene Perfors zich in voor de leden van de 
vereniging. Zo ondersteunt zij zeevarenden en hun gezinnen indien gewenst. 

Communicatie 

Diepgang verscheen drie keer in plaats van vier keer dit jaar zoals het normaal verschijnt , één 
nummer werd als experiment uitgebracht in het Engels. De start van een zoektocht om zeevarenden 
via nieuwe vormen van communicatie aan boord van schepen te bereiken. Het blad Spuigat van de 
vereniging V M G verscheen ook dit jaar enkele malen. 

Opvallend is de gigantische groei en belangstelling voor preekfilmpjes.  Dominee Leon Rasser heeft 
de ervaring dat zijn videofilmpjes zeer regelmatig vele tienduizenden malen worden bekeken. Met 
als hoogtepunt tot op heden : 430.000. Ook de andere pastores zijn actief op dit terrein in het 
bereiken van zeevarenden. 

Ook dit jaar verschenen er twee nieuwsbrieven.  

En ook dit jaar was het Margriet Kapteyn – inderdaad de vrouw van  Hans - die de Nieuwsbrief 
verzorgde en er voor zorgde dat de brief digitaal of op papier mooi uitgevoerd bij de mensen 
thuiskomt  Zij is trouwens geheel verantwoordelijk voor het relatiebeheer van de NZC! 

Net voordat eind november de lockdown opnieuw van kracht zou worden zijn er nog 
koopvaardijherdenkingsdiensten gehouden in IJmuiden en Rotterdam Delfshaven. De opkomst in 
IJmuiden viel tegen – mogelijk ook omdat deze diensten veelal door oudere mensen worden bezocht 



 
en bij hen de schrik voor Corona er fors is – maar deze diensten worden door de bezoekers als zeer 
waardevol ervaren. 

Dominee Wim Zaagsma heeft ook dit jaar als vrijwilliger de website voor ons bijgehouden en 
aangepast en veelal ook gevuld. Maar is uiteraard wel aangewezen op anderen  die hem voorzien van 
nieuws en wetenswaardigheden. Een oproep om dat vooral ook te doen! 

Met Pasen werden opnieuw vele zeevarenden verrast met tulpen en andere bloemen.. Met een 
bijgevoegde kaart waarin de bemanning een goed Paasfeest werd gewenst. Met Kerst werden er in 
de havens duizenden pakketjes uitgedeeld. De pers in Nederland had daar ruimschoots aandacht 
voor. Mooi al die publiciteit in de pers op in vele journaals op de radio. 

De vraag om stickers toe te sturen van het LIED van het Water komt nog maar weinig voor. 

Zorgen, uitdagingen en vooruitzichten 

De zorg of de vacature die gaat ontstaan bij het vertrek van dominee Huibert van der Ham in oktober 
2022 neemt af. Het lijkt er op dat de deputaten van de Christelijke Gereformeerde Kerken er in 
slagen om toch de vacature vervuld te krijgen en wellicht mag het een beetje extra zijn. 

De zorgen om het behoud van twee koopvaardijpredikanten van de PKN is niet weg. In tegendeel.  

Men is in Utrecht bij de landelijke burelen nog steeds op zoek naar aanvullende financiële steun voor 
de twee pastores. Alle hoop is gevestigd op de Noodsteun en de gesprekken over structurele steun. 

Een aantal zeemanshuizen heeft de Corona periode aangegrepen om de accommodatie aan te 
passen, te schilderen en van binnen het interieur aan te passen. In het jaarverslag van 2022 zal daar 
ongetwijfeld veel over te schrijven zijn met prachtig beeldmateriaal. 

2022 wat gaat het ons mogelijk brengen? 

De gesprekken over Noodsteun met de overheid en het fonds ZEE Risico lopen. Aan de 
zeemanshuizen en het Dagelijks Bestuur om de gevraagde informatie goed aan te leveren.  

Gaat dat gebeuren conform de gemaakte afspraken dan komen er gelden richting de NZC. 

De weg naar structurele ondersteuning is nog wel een weg waarvoor heel wat werk dient te worden. 
Dat is in werking gezet . Wellicht is het zinnig en gewenst om te werken aan een onderzoek waarbij 
duidelijk wordt dat ALLE PARTIJEN die betrokken zijn bij de opvang van zeevarenden in de 
Nederlandse havens  er alle belang bij hebben dat de activiteiten in en vanuit het zeemanshuis en 
gedaan door de welzijnsinstanties van zeer grote waarde zijn  

Er zijn gesprekken opgestart op initiatief van de penningmeester van de NZC om met alle voorzitters 
van de zeemanshuizen in het gebied Rijnmond-Rotterdam zich te bezinnen op de grote uitdagingen 
die er zijn in dit gebied. 

Amsterdam/ Putten /    Wim van Til 


