Den Danske Sømandskirke Rotterdam
Formandens beretning 2019
Kære alle
Velkommen til kirkens generalforsamling, hvor jeg har glædet mig til at kunne berette om
”året der gik” i Den Danske Sømandskirke Rotterdam.
Vi var et helt nyt menighedsråd der blev valgt ind til generalforsamlingen d.26. januar 2019
bestående af Thomas Wedel Pedersen, Linda Muhlenbruch, Maria Vega, Karin van Doorn
og Jette Wedell-Neergaard. Heidi Neve blev valgt til kasserer. På et efterfølgende møde
konstituerede vi os og Jette Wedell-Neergaard blev formand, Maria Vega næstformand og
it-ansvarlig, Karin Van Doorn eventansvarlig, Linda Muhlenbruch køkkenansvarlig og
Thomas Wedel Pedersen byggeansvarlig. Vi har løbende gjort brug af det tidligere
menighedsråd og kasserers viden og erfaringer, hvilket har været meget værdsat og
nødvendigt, da vi alle skulle lære at navigere i de mange funktioner, der er forbundet med
Den Danske Sømandskirke.
I perioden indtil generalforsamlingen den 26. januar 2020 har vi afholdt 10 møder og en
ekstraordinær generalforsamling den15. september, hvor ændringerne til vedtægterne
blev vedtaget og Jannie Munk blev valgt ind i menighedsrådet. Vi besluttede desuden at
menighedsrådet blev konverteret til kirkeråd.
Referaterne findes på kirkens nye hjemmeside www.kirken.nl ,
I forhold til de ansatte i kirken havde vi den fornøjelse at kirkens assistent Simon Just
valgte at blive genansat og derfor bliver til sommeren 2020, hvilket vi er meget glade for.
Vores køkkenassistent Anne Ahlman stoppede januar 2020 og Anne har ligeledes bidraget
til at gøre kirken til et varmt og hyggeligt samlingssted og har også været meget initiativrig
i forhold til at lave arrangementer for vore unge mennesker. Anne har planlagt at rejse til
Japan i noget tid og efterfølgende vil hun studere i Danmark. Vi byder kirkens nye
assistent Elisa Hørby Jensen hjertelig velkommen. Elisa har, inden hun tiltrådte stillingen i
januar, været med som frivillig til julemarkedet og har derfor allerede mødt en del af
kirkens frivillige og gæster. Vi har også haft rigtig god hjælp af Thit, som var praktikant i
kirken i en måned
Der har været afholdt 32 gudstjenester, hvoraf en i Doesburg og 4 gange deltog vores
præst Kristine i nordiske gudstjenester. Foruden var der en Zeemanskerkendienst i
Andreaskerk og en gudstjeneste på et skib. Assistent Simon Just har holdt to andagter.
Der blev foretaget 316 skibsbesøg og 33 gange, hvor søfolkene blev hentet og bragt.
Kirkelige handlinger: 2 barnedåb, 6 konfirmander og en bisættelse.
Arrangementer. For børnene har der været afholdt fastelavnsfest, børneklubben har
mødtes 7 gange og børnegudstjeneste.
Hollænderbørnene mødtes i april for 7. gang til reunion.

Derudover har der været Skt. Hansfest, 7 fredagscafeer, sypiger,nørkleklub, bogklub,
filmaftener, Ung i Rotterdam og arrangement med fællessang.
Juleaften blev fejret med ca. 18 deltagere.
Der blev afholdt to julemarkedsweekender i Rotterdam (5 dage) og et julemarked i
American School i Wassenaar.
Der har været ca. 8700 besøgende i kirken i 2019
Kirkebladet ”Kirkehilsen” udkom 2 gange i 2019. I marts udkom det som et fysisk blad
og var redigeret af Edith Vennix. I september var det forinden blevet besluttet, at
Kirkehilsen skulle sendes ud som et digitalt magasin og her var det redigeret af Christine
Just og formand. Vores præst Kristine Gustav var ansvarshavende redaktør for begge
udgivelser. Derudover er der sendt nyhedsbreve ud ca. hver anden uge.
Søfolkene: Præst og assistenter har ihærdigt besøgt skibene på havnen. De fortæller, at
søfolkenes behov for en god samtale er vigtig, da mange søfolk oplever et savn, når de er
længe ude på havet. Derudover er søfolkene glade for at komme med ud og handle og der
har også været mulighed for at besøge kirken. Præst og assistenter kørt søfolkene til
Rotterdams seværdigheder og har ligeledes medbragt varer til skibene.
Sømandskirken samarbejder stadig med Sea Health & Welfare (tidl. Handelsflådens
Velfærdsråd) om skibsbesøgene.
Årets gang i kirken: Det har været et år med rigtig mange hyggelige stunder i kirken, hvor
vi har nydt at spise de danske traditionelle retter ved bla. kirkefrokoster, fredagscafeer og
jule- og påskemiddagen.
Vi har afholdt fastelavn, som var en festlig dag med masser af flot udklædte børn og hvor
præsten havde sørget for at inddrage børnene ved gudstjenesten med sange som ”Kan du
gætte hvem jeg er”.
Til Sankt Hans nød vi gudstjenesten ude i haven og havde efterfølgende en aften med
dejlig mad og snobrød til børnene ved bålet. Vores danske ambassadør Jens- Otto
Horslund holdt båltalen og vi sang midsommerviser sammen.
Hollænderbørnene afholdt igen i år deres sammenkomst i kirken og det var meget
gribende at høre deres fortællinger, både fra dem selv, men også fra deres danske
”søskende”.
Vi har også haft fornøjelsen at have besøg af bla. Tornbjerg Gymnasium, Fredericia
provstiudvalg, arkitektinteresserede fra Danmark og Kirkefondet. Vi har holdt forskellige
frokostarrangementer for bla. DDBC og DFK og havde som noget nyt arrangeret
Skærtorsdags middag, som der var en fin tilslutning til.
Provst Pia Sundbøll besøgte Den Danske Sømandskirke i april og her drøftede vi det
fremtidige samarbejde med DSUK.
Kirken har i marts måned haft koncert med koret Sammenzang og vi var glade for at
kunne invitere til gratis koncert. Desuden havde vi besøg af præster på studiebesøg.
Den 15. juni var det 800 år siden, at Dannebrog ifølge sagnet faldt ned fra himlen og vi

fejrede denne store dag sammen i kirken, hvor der bla. blev serveret lagkager pyntet som
det danske flag.
Af aktiviteter vil jeg sluttelig nævne vores årlige julemarked, som vi jo havde valgt at holde
over to weekender i Rotterdam. Inden julemarkedet havde der været travlt med at
koordinere, designe, indkøbe, prissætte og indrette forskellige salgsboder, butikken og
madsalg. Vi havde også forinden holdt julemarkedsmøder med frivillige, som sammen
med kirkerådet, kasserer, præst og assistenter gjorde en flot indsats både før, under og
efter julemarkedet. Vi, i kirkerådet, synes det var et fantastisk godt julemarked, som vi i
fællesskab kan være stolte af, så tusind tak til jer alle der bidrog.
Kirkerådet, præst, kasserer, assistenter og frivillige har også brugt året til at få ryddet op i
kælderen, børnehjørne og bogreoler. Vi har malet og indrettet rummet ved siden af
køkkenet til et samtalerum, skiftet pærer i kirkesalen, lavet ny hjemmeside og ændret
vedtægter og kirkens Visions- og strategiplan.
Vi har forsøgt at gøre mest muligt selv og haft fokus på at spare og tænke innovativt bla. i
forhold til events, madplanlægning/indkøb og hjemmeside. Derudover har vi søgt
donationer og har derigennem fået bidrag til kirkebilen, møbler til samtalerummet,
gevinster til julemarkedet og smartboard.
År 2019 har desværre ikke været mindre belastet af bygningsproblemer end 2018. Vi har
ligeledes måtte skifte køleskab, repareret fryser og vaskemaskine og opvaskemaskine på
1 sal. Vores kirkebygning har desværre fejl og mangler efter renoveringen for fem år siden
og disse er gennemgået i en rapport af en byggesagkyndig. Der er konstateret kritiske
punkter, som selvfølgelig er vigtige at få udbedret. Der er lavet et overslag på prisen for
dette og beløbet er desværre større end vores økonomi tillader. Vi har spurgt DSUK om
hjælp og vi er meget taknemlige for deres tilbagemelding om støtte til udbedringer, så stor
tak til DSUK
Jeg vil også sige stor tak til vores præst, Kristine, som formår at indtænke innovative og
kreative løsninger, og med sin personlighed bidrager til at kirken er et varmt og hyggeligt
samlingssted for os alle; både menighed og søfolk.
Ligeledes tak til assistenterne Simon og Anne for jeres store engagement og indsats både
i kirken og ude på havnen. Og tak for indsatsen med indkøb til vores køkkenvejleder
Majken van Wijk.
Jeg vil også gerne sige en stor tak til Kristines familie, der ofte bidrager med frivillig hjælp
til diverse arrangementer og praktiske gøremål i kirken. Assistenternes familie har
ligeledes bidraget til kirken, når de har været på besøg.
Også stor tak til Karins familie, hvor hendes mand Theo med stor energi bla. har malet,
skiftet pærer og hentet og samlet stillads.

Stor tak for donationer til Grundfoss(NL), Budgetphone, Oure Kredsen, Århus kredsen,
Sea Health and Welfare, Galerie Lærken og to anonyme bidrager.

Stor tak til Edith Vennix og Christine Just for at lave flotte kirkeblade.
Ligeledes stor tak til hele menigheden, fordi de kommer i kirken og støtter kirken med
deres venskab.
Og en stor tak skal lyde til alle frivillige, både gamle og nye, hvor alle er afhængige af den
store indsats, der hver især bidrages med.
Tak til vores to organister Andreas og Erik for deres toner i kirkesalen og for et godt
samarbejde. Andreas havde desuden arrangeret et jule-kor til julemarkedsdagene og
planlægger at koret skal holde en lille koncert til kirkens fødselsdag.
Ligeledes en stor tak til kirkens kasserer Heidi Neve, der har gjort en meget stor indsats
for kirkens regnskab og økonomi.
Jeg vil også takke kirkerådet og kasserer for jeres utrolige store indsats med de
udfordringer vi har stået med i 2019 og for et godt samarbejde. I har hver især bidraget
med jeres energi og kompetencer, og ikke mindst med jeres dejlige personligheder. Det
har været en stor fornøjelse at arbejde sammen med jer og jeg ønsker det fremtidige
kirkeråd al det bedste.
Jeg tænker at alle der kommer i kirken, hver for sig og på forskellig vis, har bidraget til at
kirken forsat er et rart og hyggeligt samlingssted for alle.
Sluttelig vil jeg ønske alle et godt år i 2020 og jeg glæder mig til mange flere hyggelige
stunder i Den Danske Sømandskirke Rotterdam. Ikke mindst når vi skal fejre, at kirken
har 50års fødselsdag d. 26. april 2020.
Jeg takker for ordet

Jette Wedell-Neergaard

