24 januari 2019

Nieuwsbrief
1e kwartaal 2019
VAN HET BESTUUR
Wanneer u deze Nieuwsbrief krijgt is het jaar 2019
al even bezig. Toch willen we u allen nog een heel
goed nieuw- en succesvol jaar toewensen.
Wij zijn het nieuwe jaar met een aantal nieuwe
mensen begonnen. Zoals al eerder vermeld, hebben
we afscheid genomen van Dirk Klaassen die bijna
twee jaar penningmeester is geweest. Al vrij snel
was de vacature ingevuld en wel met twee mensen,
Dave de Lijzer en Wim Baan. Zij stellen zich aan u
voor. De functie is gesplitst in het bijhouden van de
boekhouding en personeel zaken.

IN DIT NUMMER

We hebben afscheid genomen van Marleen
Besuijen en vanaf 2 januari is Lia Hagenaars
werkzaam als administratief medewerker. Ook zij
stelt zich voor.

NTERESSANTE INFORMATIE

Zaterdag 12 januari was er een nieuwjaarsreceptie
voor de vrijwilligers. Hiervoor was dhr. Toon van de
Sande uitgenodigd. Hij houdt zich bezig met het
onderwerp “pesten in intimidatie aan boord”. Hij
heeft ons duidelijk gemaakt hoe elke vrijwilliger er
achter kan komen of er wat aan de hand is aan
boord.

 Lijst met kerkdiensten die
worden aangeboden in
de komende maanden

Van het bestuur …..………….1
Even voorstellen I

2

Even voorstellen II

3

Even voorstellen III…………...4
Van het pastoraat

5

Flying Angel Guild …………...7

 Contact met
zeemanshuizen in
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EVEN VOORSTELLEN I
Mijn naam is Lia Hagenaars en ik ben per 01-012019 begonnen als administratief medewerkster.
Mijn eerste administratieve functie startte in 1980
bij de afdeling Pensioenfonds van de Koninklijke
Schelde Groep. Daar maakte ik ook kennis, via mijn
collega, met The Mission.
In 1987 mocht ik zelfs bij de opening van het
Zeemanshuis zijn, die officieel door Prinses Anne
van Engeland werd geopend. Een ervaring om
nooit te vergeten.
Na afronding van mijn opleiding SPH in 2004,
werkte ik bij diverse instanties: o.a. Ithaka en
Kinderopvang Walcheren.
Daarna ben ik ruim zes jaar Klantadviseur Klantencontact geweest en werkte ik
o.a. als administratief medewerkster bij Transportbedrijf Arentse.
Ik ben opgegroeid met de zee en voel me er mee verbonden. Zeevarenden, die
vaak een lange tijd van huis zijn, kunnen terecht bij het zeemanshuis. Dat
wordt gerund door mensen die zich met heel hun hart voor hen inzetten.
Daar wil ik mijn hart aan toevoegen.

VAN HET BESTUUR, VERVOLG
Het blijft een moeilijk onderwerp, want niet
iedereen wil daar over praten als ze even in het
Zeemanshuis zijn, maar het is belangrijk om
signalen op te kunnen pakken.
We hopen er met elkaar weer een goed jaar van
te maken waarbij we veel zeevarenden in het
Zeemanshuis mogen ontvangen.
CONTACT ZEEMANSHUIZEN TERNEUZEN EN GENT

Nieuwjaarsreceptie 2019
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Eind november is er weer een overleg geweest
tussen de drie zeemanshuizen, nu in
Terneuzen.
Deze keer was de havenmeester van North Sea
Port uitgenodigd om de bijeenkomst bij te
wonen. Er is vooral gesproken over de
financiële druk die op de organisaties ligt en wat
NSP voor ons kan betekenen.

Voor ons is het ook een probleem dat naar ons
gevoel de overheid zich weinig bemoeid met de
Zeemanshuizen, terwijl het een verplichting is
om in elke zichzelf respecterende haven een
opvang te hebben voor zeevarenden. In het
voorjaar is er een volgend overleg in Vlissingen.

EVEN VOORSTELLEN II
Ik ben Dave de Lijzer en sinds 1 januari actief als
penningmeester voor de Mission. Dit is een
duofunctie die ik samen met Wim Baan uitvoer.
Mijn activiteiten zijn specifiek gericht op
boekhouding, jaarrekening en begroting.
Mijn achtergrond is financieel-economisch. Na
studies economie en software engineering ben ik in
2002 aan de slag gegaan als controller bij North Sea
Port. Daar heb ik geleerd welke fascinerende en
complexe wereld schuil gaat achter een haven. En
dan ontdek je ook dat een haven voor zeelieden
letterlijk thuis moet kunnen zijn. De aanwezigheid
van een zeemanshuis in een haven is van grote
waarde en daar wil ik graag een bijdrage aan
leveren.
Ik woon met Anouk aan de 'overkant' in Nieuwvliet
op 5 minuten afstand van het strand. Daar ben ik
dagelijks te vinden met mijn drie border collies
(Riley op de foto is 3,5 maand).
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst heb ik de
bestuursleden en een aantal medewerkers en
vrijwilligers ontmoet die het werk van de Mission
mogelijk maken. Ik maak graag kennis met iedereen
en ik zie uit naar een constructieve samenwerking.

OUTREACH
Op 2 februari a.s. zijn wij
weer van de partij bij de
Scheepvaartdag van de
HZ. Wellicht treffen we
elkaar op de boulevard
te Vlissingen.
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EVEN VOORSTELLEN III
Mijn naam is Wim Baan,
Sinds 12 december 2018 toegetreden en vanaf 01
jan 2019 als 2de penningmeester in functie bij het
bestuur van het Zeemanshuis in Vlissingen. De
taken zijn nog niet precies verdeeld, maar het is
de bedoeling dat ik het personeelsbeleid in
goede banen probeer te houden. dus ook de
vrijwilligers mogen en kunnen met vragen en
opmerkingen bij mij terecht.
Mijn achtergrond is kapitein Grote vaart; Zeeloods Vlissingen en wederom
kapitein Grote vaart. Als zeeman heb ik veel zeemanshuizen bezocht. Elk had zo
zijn specialiteiten zoals bijv. een zwembad, een filmkist, een boekenkist of een
winkel etc, maar een ding hadden ze wel gemeen : De ongedwongen sfeer, de
gezelligheid. Er moest niets en er kon veel. Overal met vrijwilligers, die
probeerden het thuis even terug te brengen.
Ik hoop dat we dat hier ook kunnen blijven bieden. Ik zal er mijn best voor doen
om vanuit het bestuur, maar vooral met de medewerkers en de vrijwilligers het
succesvol te laten zijn hier in Vlissingen.
BELEIDSPLAN 2019-2023
Eind vorig jaar hebben wij ons als bestuur gebogen over een nieuw beleidsplan. Dit heeft
geresulteerd in een aantal actiepunten waar we ons de komende tijd mee bezig gaan
houden.
Eén van de actiepunten is hierboven al beschreven, nl. de samenwerking tussen de
Zeemanshuizen binnen het terrein van North Sea Port.
Er is gesproken over de kwetsbaarheid van de organisatie. Wij hebben veel vrijwilligers die
voor ons heel kostbaar zijn, maar het maakt een organisatie als de onze ook kwetsbaar, ze
zijn niet altijd inzetbaar en dan kan het voorkomen dat het Zeemanshuis een keer dicht is.
Gelukkig gebeurt dat niet vaak. Ons doel is om die kwetsbaarheid zo klein mogelijk te
maken. Dat is ook een uitdaging.
We willen de vrijwilligers meer betrekken bij de organisatie. Regelmatige bijeenkomsten
kan die betrokkenheid vergroten evenals openheid over bestuurszaken.
Behalve de vaste opbrengsten uit de bar en de winkel zijn we afhankelijk van giften van
derden. En die zijn niet elk jaar hetzelfde. De uitdaging ligt er om steeds weer te
onderzoeken waar en hoe we meer financiële middelen kunnen krijgen. Sponsoring is één
van de speerpunten.
We hebben ons als doel gesteld om meer met de sociale media te doen. Organisaties
moeten ons weten te vinden. Er wordt momenteel hard gewerkt aan een website en daar
moeten we meer mee gaan doen.
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VAN HET PASTORAAT
MET KERST IS HET EXTRA MOEILIJK

Voor vele mensen is het duidelijk: Kerst is een tijd
voor familie. Misschien heeft het met het donker en
de kou van de laatste maanden in het jaar te maken
dat wij de gemeenschap opzoeken en ons
verzamelen rond lichtjes die wat gezelligheid
brengen. Velen is dit niet gegund, omdat zij ergens
ver weg van hun familie werken. En de contracten
zitten meestal niet zo in elkaar dat je met kerst even
twee weken naar huis mag.
Het zijn niet alleen de mannen en vrouwen op zee
die met kerst niet thuis zijn. Maar de kerstperiode
maakt ons, medewerkers en vrijwilligers, elk jaar
weer heel duidelijk dat het niet alleen een holle
slogan is als wij zeggen dat wij proberen “A home
away from home” voor zeevarenden te zijn. Graag
licht ik kort toe wat wij in de afgelopen kerstperiode
voor de zeevarenden hebben kunnen betekenen.

ZONDAGAVOND DIENSTEN
IN DE
ST NICHOLAS CHAPEL

Om de twee weken wordt
er om 20:00 uur een
kerkdienst aangeboden in
de kapel, waar iedereen
welkom is.
zondag 13 jan 2019
zondag 27 jan 2019
zondag 10 feb 2019
zondag 24 feb 2019
zondag 10 mrt 2019
zondag 07 apr 2019
Palm pasen
Zondag 14 apr 2019
Pasen
21 april 2019

Traditioneel begint kerst in ons Zeemanshuis met
het “Parcel Packing”, het inpakken van de
Voor overige informatie en
kerstpakketten. Giften van sponsors en donateurs
hebben het ook dit jaar weer mogelijk gemaakt om diensten kunt u ons bellen
200 pakketten samen te stellen met daarin chocola, op:
0118 46 70 63
een fles met shampoo, een souveniertje, een T-shirt
en meer. Naast het inpakken wordt ook de club
kerstelijk gedecoreerd. Een mooie aftrap!
Na het inpakken was het tijd voor het uitdelen. Ook
dit jaar gebeurde dat met hulp van mijn collega’s
scheepsbezoekers Johan en Centinus in de laatste
week voor kerst. Voor mij was het dit jaar de
tweede keer dat ik kerstpakketten heb mogen
uitdelen. Wat ik nog steeds indrukwekkend vind is
de verbazing bij sommige bemanningsleden als er
iemand naar hun toekomt met een cadeautje.
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In het algemeen komen er in de haven vooral mensen aan boord die iets van de
bemanning willen: de douane, de inspectie of het agentschap. Mooi dus, dat wij
hier een tegenhanger kunnen zijn. Niet alleen voor kerst als wij een cadeautje
met ons mee nemen, maar het hele jaar door.
Dit jaar was er veel aandacht in de media voor wat wij doen voor de
Zeemanshuizen. Niet alleen op kerkelijke internetpaginas, ook in de PZC was er
een uitgebreide reportage over het uitdelen van de kerstpakketten. Ik ben
Martijn de Koning zeer dankbaar voor het mooie stuk dat hij heeft geschreven.
Ons werk bestaat niet alleen uit hulpverlening aan zeevarenden maar ook uit het
vertellen van hun verhaal en van hoe hun werk en leven aan boord eruit ziet.
Zelfs in een land met een rijk maritiem verleden en een sterke maritieme sector is
het verhaal van de zeevarende in deze tijd voor de meerderheid van de bevolking
onbekend.
Met kerst is het extra moelijk, dat geldt voor iedereen die ver weg is van zijn familie.
Maar gelukkig konden wij ook dit jaar weer iets heel kleins teruggeven. Een cadeau.
Maar belangrijker dan dat: een gebaar. Wij komen naar jou toe. Mooi dat wij dat samen
voor zeevarenden kunnen doen. Ik heb zin in een nieuw jaar voor ons Zeemanshuis!

Pascal Handschin, Havenpastor
IN DE CLUB EN MET DE BUS IN 2018
Aantal zeevarenden in de club
Aantal overige bezoekers
Aantal zeevarenden vervoerd
Totaal gereden km's
Waarvan het totaal gereden km's i.v.m.
scheepsbezoeken
Aantal scheepsbezoeken 2018
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8.020
662
4.959
43.024 km
9.810 km
1.203

VAN DE FLYING ANGEL GUILD
Vaak horen we over de daden van mensen die een
steentje bijdragen aan een goed doel en die het
juiste willen doen. Hun inzet is onbetaalbaar. We
horen ook vaak de verzoeken om hulp in de vorm
van tijd, goederen, of een financiele bijdrage om het
werk te kunnen voortzetten.
In een tijd waar subdies bijna niet meer worden
toegekend is er groei in wat we ‘Corporate Social
Responsibility’ noemen bij bedrijven groot en klein.
Hierbij willen we onze sponsoren onder de
bedrijven in- en rond de havens van Zeeland
hartelijk danken voor hun financiele bijdragen. De
activiteiten, zoals het uitdelen van kerstpakketjes,
en projecten voor de Flying Angel Club hangen
voornamelijk af van de inzet van donateurs en
sponsoren. De vrijwilligers, staf en bestuur zijn jullie
daarom zeer erkentelijk. Zonder jullie zouden de
mogelijkheden zeer beperkt of niet mogelijk zijn.

7

LET’S HEAR IT FOR OUR SPONSORS.
De sponsoractie die wij in november hebben gevoerd ten
PARCEL
PACKING
behoeve
van de
kerstpakketten voor de zeelieden mag zonder
twijfel een succes worden genoemd. De PZC heeft er enkele
keren zeer positieve aandacht aan besteed, waarbij zelfs één
keer de gehele voorpagina van het Zeeuwse nieuws werd
gebruikt over het uitdelen van de Kerstpakketten door onze
havenpastor Pascal Handschin.

Vrijwilligers pakken de kerstpakketjes
in en versieren de club, de kapel en
hangen buitenverlichting.

Daarnaast hebben een flink aantal bedrijven uit het
havengebied in Vlissingen een financiële bijdrage geleverd om
deze actie mogelijk te maken. Waarvoor nogmaals onze dank!
Niet onbelangrijk is om te vermelden dat veel van deze
bedrijven nog niet eerder betrokken zijn geweest met de
sponsoring van het zeemanshuis. Fijn dat deze bedrijven zich
betrokkenen voelen met het welzijn van de zeevarenden. Dat
de zeelieden blij waren met de kerstpakketten, die zij
overhandigd kregen, is duidelijk te zien op onderstaande foto.
Niet in de laatste plaats ook nog een woord van waardering
voor alle vrijwilligers die de pakketten (zo'n 200 stuks)hebben
samen gesteld en ingepakt en uitgedeeld.
Het bestuur

The Flying Angel Club
____________________
MISSION TO SEAFARERS
_______________________

Rittemsestraat 498
4389 PA Vlissingen-Oost
T.: 0118 - 46 70 63
E-mailadres:
manager@seafarers.nl
IBAN:
NL 09 RABO 0132 0041 86
Wat er ongeveer in de pakketjes zal
worden ingepakt.

Everyone likes a present at Christmas time.
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Uitschrijven voor de nieuwsbrief? Dit kan per post of per mail.

