9.09/9
Rapport 4 van commissie 3 inzake het rapport van deputaten varenden (9.09)
inclusief het schrijven van de N.Z.C (10.03)
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De generale synode van 2013 zag in dat de wereld van de binnenvaartschippers er heden
ten dage heel anders uit ziet. Er is een auto aan boord en zodoende zijn de schippers (ook
op kerkelijk gebied) nu veel meer verbonden met de wal. Ze vinden hun weg wel. Maar
toen de synode besloot tot opheffing van het deputaatschap na de emeritering van onze
schipperspredikant, heeft ze wel gezien dat er belangrijke mogelijkheden zijn voor het
werk onder de buitenlandse zeevarenden. In zijn werk kwam ds. Van der Ham hen ook
tegen. Dus heeft de synode gezegd: het werk onder varenden moet wel door blijven gaan,
maar dan nu gericht op buitenlandse zeevarenden.
Het deputaatschap heeft de opdracht gekregen om dat uit te gaan werken en hen gevraagd
om in contact te treden met deputaten evangelisatie, zending en diaconaat om op termijn
dit werk daar onder te brengen en te onderzoeken op welke manier er intensiever
interkerkelijk samengewerkt zou kunnen worden, en daarbij te onderzoeken hoe het
missionaire deel van het werk van ds. Van der Ham doorgang zal kunnen hebben na zijn
emeritering.
Helaas is het zo dat door (persoonlijke) omstandigheden aan de kant van de Nederlandse
Zeevarendencentrale (NZC), concreet nog niet veel geregeld kon worden.
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Als commissie staan wij er van harte achter dat via de NZC wegen gezocht worden om het
werk onder de zeevarenden te continueren en uit te breiden. We zien de nood die er is en
de mogelijkheden die er zijn. Er ligt een enorm terrein braak en we hebben nu een goed
momentum.
Uw commissie heeft ook over de financiën gesproken in het kader van het eventueel
aanstellen van een MDW-er, geestelijk werker of anderszins. Als je iemand aanstelt, dan
moet je wel zeker weten dat je iemand op termijn ook kan betalen. En met alleen
projectsubsidies valt dat niet te combineren.
Deputaten voor de geestelijke verzorging van de varenden hebben gesproken met
deputaten evangelisatie, zending en diaconaat. Van hun kant werd geadviseerd om
plaatselijke gemeenten bij het werk te betrekken. Deputaten willen daarop voortborduren
en denken dan vooral aan plaatsen als Delfzijl, Eemshaven, Harlingen, Den Helder,
IJmuiden, Rotterdam en omgeving (t.w. Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam centrum,
Botlek, Rozenburg, Europoort, enz.), Moerdijk, Terneuzen enz. Daar is eerder affiniteit
met zeeschepen en alles wat er mee samenhangt. Daar zal ook snel de nood van de
buitenlandse zeelieden herkend worden. De verwachting is dat zo allerlei mensen op
vrijwillige basis dit belangrijke werk op willen pakken.
Als deze mensen aan boord gaan kunnen ze bemanningsleden naar een dokter brengen, met
ze naar een tandarts gaan, met ze naar het zeemanshuis gaan, enz. Wat een mogelijkheden
om dan ook te vertellen dat jij Jezus aan boord mag hebben die je leven leidt, een bijbel te
geven etc.
En als er (vooreerst) geen mogelijkheden zijn om een MDW-er of predikant o.i.d. aan te
stellen, dan zijn er mogelijk gemeenten die een predikant een tijd(je) en/of in deeltijd af
willen staan.
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Een vraag die in ons gesprek met deputaten naar voren kwam was: Hoeveel wordt er
gebeden voor zeelieden? Een aandachtspunt voor ons.

9.09/10
Uw commissie zou het een goed plan vinden als er vanuit het deputaatschap een commissie
gevormd wordt, eventueel aangevuld met één of twee afgevaardigden van de NZC, met de
opdracht om een goed werkbaar plan uit te gaan werken dat kan dienen op de generale
synode van 2022.
5

10

Wat financiën naast de projectsubsidies betreft zijn er nu al reders, havenbedrijven e.d. die
geld beschikbaar stellen voor het werk van de NZC onder zeelieden. In eigen kring en er
buiten kan gezocht worden naar financiers. De NZC heeft al een netwerk dat
mogelijkheden biedt.
Commissie en deputaten stellen voor dat br. W. Uittenbogaard van de gemeente
Haamstede (bestuurslid van de NZC) de gelegenheid krijgt tijdens de behandeling van het
rapport op de synode een mondelinge toelichting van een en ander te geven, zodat de
synodeleden een duidelijke indruk kunnen krijgen.
Naar aanleiding van de parabel van de rijke man en Lazarus: er liggen zeelieden voor onze
poort.
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Voorstellen
Wij stellen de synode voor om te besluiten:
1. met het gevoerde beleid conform de gegeven instructie in te stemmen;
2. de begrotingen voor de jaren 2020, 2021 en 2022 goed te keuren;
3. deputaten de opdracht te geven, door te gaan met te onderzoeken op welke manier er
intensiever interkerkelijk samengewerkt zou kunnen worden en daarbij te onderzoeken
hoe het missionaire werk t.b.v. de zeevarenden doorgang zal kunnen hebben na
emeritering van de schipperspredikant. De synode geeft aan deputaten toestemming om
dit te doen in de richting die door deputaten is voorgesteld, namelijk:
er zal geprobeerd worden, de volgende organisaties en personen bij het werk te
betrekken:
a. plaatselijke kerken/kerkenraden;
b. vrijwilligers, onder andere uit deze kerken;
c. deputaatschappen zending, evangelisatie en diaconaat (ZED) in verband met advies
en mogelijk met projectmatige financiële ondersteuning;
deputaten zullen daarover rapporteren op de synode van 2022;
4. opnieuw zes deputaten te benoemen voor de geestelijke verzorging van de varenden.
P.J. den Hertog, rapporteur

