28 april 2020

Nieuwsbrief
2e kwartaal 2020
VAN HET BESTUUR
Op het moment van schrijven zit heel Nederland bijna
op slot. Ook het Zeemanshuis heeft helaas de deuren
moeten sluiten i.v.m. het coronavirus.
Dat was een moeilijk besluit, want het gaat om de
zeevarenden die nu niet meer kunnen komen. Er
kwamen al veel minder zeevarenden, omdat de
meesten niet meer van boord mochten. Alle
Zeemanshuizen op het terrein van North Sea Port zijn
nu gesloten.
Je moet er niet aan denken dat er een zeevarende
besmet lijkt te zijn en midden op zee zit, dat zou een
ramp zijn.
Gelukkig is met behulp van onze havenpastor Pascal
en scheepsbezoeker Johan (*) de verkoop van
telefoonkaarten doorgegaan. Deze worden aan de
gangway verkocht: er zijn al heel wat kaarten verkocht
en daar zijn wij heel blij om. Zo kunnen ook zij in deze
onzekere tijden contact hebben met thuis.
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Alle afspraken die zijn gemaakt, staan nu op losse
schroeven. We weten niet hoelang deze maatregelen
gaan duren. Wij laten ons leiden door het advies van
het RIVM.
Op 27 juni zou er weer een Zeeuwse Havendag zijn
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VAN HET BESTUUR, VERVOLG
op het terrein van Damen, maar de organisatie heeft vanwege de maatregelen
rondom het coronavirus, in overleg met North Sea Port, besloten de Zeeuwse
Havendag niet door te laten gaan en te verzetten naar 2021. We hopen dan een
moment te creëren om te laten zien wat de functie van het Zeemanshuis hier in
de haven is.
Onze administratief medewerkster, Lia Hagenaars, gaat ons helaas per 1 mei a.s.
verlaten. Om privé redenen stopt zij met werken. Dat vinden wij heel jammer,
want in het afgelopen jaar heeft zij zich wel bewezen. Altijd stond zij klaar en
niets was haar teveel. Wij begrijpen heel goed dat zij deze keuze heeft gemaakt
en wensen haar alle goeds toe.
Er is een opvolgster gevonden, Miranda Floresse, zij zal zich hieronder zelf aan u
voorstellen. Wij wensen haar alvast een goede tijd in het Zeemanshuis toe.
(*) I.v.m. Pasen hebben Pascal en Johan paaseitjes
gebracht naar schepen die toen in de haven lagen.

EVEN VOORSTELLEN
Graag stel ik mij via deze weg voor. Ik heet Miranda
Floresse en ben vanaf 1 mei 2020 werkzaam als
administratief medewerkster. Sinds 22 jaar woon ik
in Vlissingen samen met mijn man Marco en we
hebben een dochter van 22 en een zoon van 20 jaar.

Miranda Floresse
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De afgelopen 20 jaar heb ik gewerkt op de financiële
administratie van autobedrijf Britannia en de
Automotions Groep. Door de verkoop van een
aantal autobedrijven moest ik op zoek naar nieuw
werk.
Mijn hobby’s zijn wandelen met de hond, ons paard
verzorgen, lezen, bakken en lekker uit eten gaan met
familie/vrienden.
Ik hoop dat ik met veel plezier zal werken bij The
Mission to Seafarers en ga mijn uiterste best doen.
Graag tot ziens of aan de telefoon!

VAN HET PASTORAAT
Pastoraat op afstand
ZONDAGAVOND DIENSTEN

Vanaf 14 maart verkeerd Nederland, net als de rest
IN DE
van Europa in een uitzonderlijke situatie. De snelle
verspreiding van de longziekte CoVid19 heeft voor
ST NICHOLAS CHAPEL
vergaande maatregelen gezorgd in de samenleving.
___________
Het Zeemanshuis is gesloten, maar wat betekenen de
maatregelen voor het Pastoraat voor Zeevarenden in Om de twee weken wordt
onze haven?
er normaalgesproken om
20:00 uur een kerkdienst
Zeevarenden zijn een onmisbare schakel in de keten aangeboden in de kapel,
die onze economie zover overeind houden dat de
waar iedereen welkom is.
bevoorrading van de bevolking met voedsel en
goederen gewaarborgd blijft. Zeevarenden zitten
In verband met de Coronadaarom ook niet thuis in quarantaine, maar werken
maatregelen gaan deze
door. Natuurlijk maken zeevarenden ook deel uit van voorlopig niet door. Elke
hun omgeving. Dat betekent dat er aan de ene kant
week wordt een dienst
zorgen en angsten zijn over hun eigen situatie en de
uitgezonden via onze
situatie van hun geliefden die thuis zijn. En aan de
website: je wordt dan
andere kant betekent het dat zeevarenden nu op
doorgelinkt naar YouTube.
minder bezoek en ondersteuning kunnen rekenen
https://missiontoseafarers.nl/
door Port Chaplains, juist nu deze ondersteuning
nodig is. Zeevarenden en rederijen lopen ook tegen
Zodra de diensten weer
een ander probleem aan: nu er bijna geen
plaatsvinden op het
vliegverkeer meer is en veel landen de grenzen
Zeemanshuis, zal hierover
hebben gesloten zijn er weinig mogelijkheden om
informatie worden
bemanningen op schepen te wisselen. Voor
geplaatst op de website.
zeevarenden met langdurige contracten kan dit
betekenen dat zij aan boord moeten blijven, ook al is Voor overige informatie
hun contract eigenlijk afgelopen. Het is vooral de
kunt u ons bellen op:
onzekerheid over hoelang deze toestand nog gaat
0118 46 70 63
duren, die deze situatie voor zeevarenden
___________
ondragelijk maken.
Wat kunnen wij doen? Er is een brief verspreid met
de gegevens van de Havenpastor. Langs deze kanalen
kunnen zeevarenden contact opnemen als zij iets
nodig hebben. Soms kan dit contact plaatsvinden via
de telefoon of social media. Maar soms moet er een
kort bezoek aan de gangway worden gepland. Daarbij
gaat het vooral om de verkoop van Simkaarten.
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VAN HET PASTORAAT, VERVOLG
Veel Zeemanshuizen en Port Chaplains zijn dezer dagen gestart met het opnemen
en verspreiden van videoboodschappen. In samenwerking met collega Stefan
Francke wordt er ook vanuit onze kapel wekelijks een videoboodschap
opgenomen. Hopelijk kunnen wij op die manier toch zeevarenden bereiken.
Pastoraat op afstand, het is een bijzondere situatie. Hoe goed het ook is dat wij
ineens gedwongen worden om nieuwe manieren te ontwikkelen om met
zeevarenden in contact te komen, de grondslag van elk pastoraat ligt toch in het
tussenmenselijk contact. Wat de gevolgen zijn als dit contact ineens ontbreekt
maakt deze crisis maar al te duidelijk.
Ik hoop dat wij de normale gang van zaken gauw weer kunnen oppakken.
Pascal Handschin, Havenpastor

Artikel in de PZC: Boodschap voor zeevarenden over de hele wereld

IN DE CLUB EN MET DE BUS IN kw1 2020
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 (eigen vervoer)
Aantal bezochte schepen
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1.558
72
1.288
7.623 km
1.636 km
(257 km)
249

DE BUS VAN HET ZEEMANSHUIS
Door de aanschaf van onze nieuwe bus moest ook naar
een nieuwe brandstofleverancier worden gezocht
omdat onze nieuwe bus een extra toevoeging gebruikt
(AdBlue) om aan de schoonste emissienormen te
voldoen. De leverancier die wij op dat moment
gebruikten kon dit product niet aan de pomp leveren.
Een snelle zoektocht bracht ons bij Oliehandel Dekker
uit Grijpskerke, een Zeeuws familiebedrijf, dat
verschillende full service Total tankstations in Zeeland
beheert, en levert aan zowel de zakelijke als de
particuliere markt. Na een plezierig gesprek met de
directie kregen wij een gunstige brandstofprijs en had
men ook interesse in sponsoring van onze bus. Vanaf
die tijd tanken wij naar volle tevredenheid bij de Total
tankstations van Oliehandel Dekker.
Op pagina 6 volgt nog een stukje van de website van
Oliehandel Dekker.

SPONSORING
Sponsoring van:
Bedrijfsmakelaardij en Taxateur Begijn
Voor het vaststellen van onze jaarrekening en de
begroting wordt de waarde van onze goederen en
bezittingen meegerekend in de financiële balans.
Aangezien de waarde van ons zeemanshuis al langere
tijd niet meer was geactualiseerd was een deskundig
waardeadvies noodzakelijk. Wij hebben
Bedrijfsmakelaar en Taxateur Ton Begijn uit Vlissingen
bereid gevonden om dit voor ons uit te voeren in de
vorm van sponsoring. Waarvoor onze dank!
Voor meer informatie over bedrijfsmakelaardij Begijn
kunt u hun website bezoeken https://www.begijn.nl/
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UITGELICHT
Service en kwaliteit staan hoog in het vaandel.
Verregaande service, vanuit genoemde
familiegedachte, is een grondbeginsel van de
handelsonderneming Oliehandel Dekker.
De kwaliteit van onze geleverde producten, als ook
onze dienstverlening, zijn gefundeerd in een ISO
9001-2015 kwaliteitssysteem.
Een Zeeuws familiebedrijf, al 45 jaar.
Met de derde Dekker generatie in de startblokken
staat Oliehandel Dekker gesteld voor de toekomst.
Opgericht door B. (Bart) Dekker sr. en na 30 jaar
geleid door zijn zonen Bart, Theo en schoonzoon
Jaap Bimmel, komt de leiding nu in handen van
Robert Dekker en Huib Bimmel.
Na 45 jaar is Oliehandel Dekker nog steeds een
begrip in het Zeeuwse, met Grijpskerke als
thuisbasis en nevenvestigingen in Axel en
Terneuzen.
Met de nieuwe generatie heeft Oliehandel Dekker
het vertrouwen in de toekomst en staan we gesteld
voor nieuwe uitdagingen in de brandstofwereld.
Naast de handelsactiviteiten op het land is
Oliehandel Dekker ook werkzaam op het water.
Onder de handelsnaam Zeeland Bunkering worden
binnen- en zeevaartschepen bevoorraad met
brandstof, water, smeermiddelen en gassen.
Uitvalsbasis is het kanaal van Gent naar Terneuzen,
met als ligplaats voor de bunkerschepen de kade in
Terneuzen. Naast de vestiging in Terneuzen beschikt
Zeeland bunkering over een eigen aanlegsteiger in
Vlissingen-Oost.
Voor meer informatie kan je de website
www.oliehandeldekker.nl raadplegen.
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DATA KAARTEN VOOR ZEEVARENDEN
The Mission to Seafarers (Seamen's club) in Vlissingen
start een nieuwe service voor de zeevarenden tijdens
de lockdown in Nederland in het havengebied van
Vlissingen-Oost. Door alle maatregelen die worden
ingesteld om verspreiding van het Corona virus tegen
te gaan worden ook zeevarenden aan boord ernstig
getroffen. Om deze pijn enigszins te verlichten zal de
Mission to Seafarers in Vlissingen op afroep en onder
strikte voorwaarden Data-kaarten naar schepen in het
havengebied van Vlissingen-Oost brengen, zodat ook
de zeevarenden contact kunnen opnemen met familie
en vrienden thuis in deze verwarrende tijd. Men kan
de kaarten telefonisch, via WhatsApp of per e-mail
bestellen bij de Havenpastor
•
•

telefoon: +31649 902025 overdag
WhatsApp: +31649 902025 's
avonds/snachts
• e-mail:
pascal.handschin@mtsmail.org
Dit telefoonnummer is ook voor zeevarenden die in
geestelijke nood zitten en hulp nodig hebben.
Beschikbare kaarten voor bestelling zijn:
• Three card 12 GB, € 45,- of $ 60,- (1 jaar geldig)
• Three card 24 GB, € 60,- of $ 80,- (2 jaar geldig)
• Lyca card 7 GB, € 15,- of $ 20,(Europa- 30 dagen geldig)
De voorwaarden die gelden zijn:
• Het schip moet bij voorkeur minimaal één dag in
de haven liggen (Vlissingen).
• Contante betaling in Euro's of Dollars
• Aflevering tot de gangway van het schip. De
bezoeker zal het schip niet betreden
• Geen persoonlijk contact, een minimale afstand
van 2 meter moet in acht worden genomen
• Deze regeling geldt uitsluitend tijdens de noodmaatregelen ten gevolge van het coronavirus
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BEDANKJE
Ik wil het bestuur, medewerkers, vrijwilligers alsmede
Jaarlijks, op de eerste zaterdag van de bedrijven waarmee ik contact had vanaf januari
februari, organiseren DE RUYTER 2019, bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen.
ACADEMY en Maritiem en
Ik wens iedereen alle goeds en veel gezondheid toe.
logistiek college De Ruyter
Lia

SCHEEPVAARTDAG

Scheepvaartdag Vlissingen.
Wederom was St. The Mission to
Seafarers Vlissingen van de partij.
Op zo’n dag ontmoet je leraren,
ondersteunend personeel,
studenten en vertegenwoordigers
van bedrijven. Iedereen probeert
iets te betekenen met en voor
elkaar door uitwisseling van
informatie.

BLOEMETJE
Door Johan, scheepsbezoeker, is een bloemetje
gebracht naar o.a. CMA CGM Africa One. Zij komen
normaal regelmatig in ons Zeemanshuis: zij waren er
heel blij mee.

Informatief contact: een leuk gesprek

The Flying Angel Club
____________________

DATA-KAARTEN VOOR ZEEVARENDEN

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
https://missiontoseafarers.nl/

Blije zeevarenden met hun Data-kaarten om het
thuisfront te bereiken
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