Formandens beretning 2014
Menighedsrådet tiltrådte ved generalforsamlingen d. 19. Januar 2014. I perioden indtil
generalforsamlingen d.d. afholdtes 8 møder.
Aktiviteter:
• 30 gudstjenester i Sømandskirken, 1 i Amsterdam, 1 i Groningen
• 4 øvrige deltagelser af Sømandskirkens præst: Nordiske gudstjenester,
fredsgudstjeneste og mindegudstjeneste for ofrene for MH17
• Kirkelige handlinger: 2 dåb, 2 velsignelser, 5 konfirmander, en begravelse
• 236 skibsbesøg
Arrangementer for menigheden i øvrigt:
To Julemarkeder, et fælles nordisk todages marked i Amsterdam og et tredages
marked i Rotterdamsamt samt deltagelse i et lille marked på American School of the
Hague
• Fastelavnsfest og børnefødselsdag for kirken, juletræstfest for børn samt
børneklubmøder
• Ungdomsklub “Ung i Holland” med spisning på kirken og udflugt til Haag
• Reunion for Hollænderbørn
• julehyggeeftermiddag
• juleaften
• Genindvielse af Sømandskirken
• 60 års jubilæum for Sømandskirken
• Skt. Hansfest
• Torsdags- og fredagscaféer
• 3 koncerter/live musik I kirken
• Sypiger
• Bogklub
• Nørkleklub
• Foredrag
• Filmforevisninger
• TV: Håndboldkampe, fodboldkampe
• Sømandspræstens virkede som social attaché til ambassaden ved adskillige
lejligheder.
• • Kirkebladet KH udkom 4 gange og redigeredes af Line Kofoed. Oplaget er 1500.
•

Planlagte nye tiltag for 2015:
• Opdeling af børneklub i baby- og børneklub
• Konversationstimer i dansk og hollandsk i form af spilaftener
• Jubilæum for Hollænderbørn i anledning af 70 året for befrielsen
2014 stod, ligesom 2013, i tegnet af den totale renovering af kirken, som gjorde at vi var i et
midlertidig hjem i Claes de Vrieselaan til og med maj.
Jens Barfod var vikarpræst indtil genindvielsen af kirken i juni, og han varetog den daglige
ledelse og præstevirksomhed i vikarperioden. Barfod var blevet bedt om at forlænge
virkarperioden, da menighedsrådet valgte at genopslå stillingen som sømandspræst. Ved
tredie ansøgningsrunde lykkedes det dog, og Ulrik Maarup Iversen kunne indsættes d. 29
juni. Vi tog afsked med Jens og Kirsten Barfod og takkede dem for en stor indsats i
vikarperioden.
Jannie Munk blev kontrakteret som parttime køkkenleder som fastboende bindeled i
køkkenet. I januar ankom to assistenter, Kristian Sørensen og Annette Elvang Møller. Annette
var kirkeassistent i et halvt år, mens Kristian forlængede sin periode med et halvt år frem til
december. I september hilste vi vor nye kirkeassistent Line Jensen fra Odense velkommen i
kirken. Den nye assistent Signe Helbo ankommer i morgen (d.26.1). Sekretær Lise
Sinnbecks kontrakt udløber i januar og stillingen nedlægges.

I tiden på Claes de Vrieselaan lykkedes det at holde en aktiv åbning omend på formindsket
tid. Desuden kunne vi ved siden af de daglige skibsbsøg afholde de sædvanlige aktiviteter
udover gudstjenesterne: Fastelavn, dåb og konfirmation. Selvom konfirmanderne havde
håbet at blive konfirmeret i den ombyggede kirke, blev det en festlig konfirmationsdag med
fuldt hus i kirkesalen på Claes de Vrieselaan. Også Fastelavn var meget velbesøgt, da den
Danske Skole valgte ikke at holde en separat fest men deltage i kirkens.
I maj fik vi nøglen overrakt til vor egen Sømandskirke i Coolhaven. Det var et stort øjeblik at
kunne overtage en bygning, der rummer mange minder for alle, og som vi nu har kunnet
sætte vort eget præg på. D. 5. Juni blev kirken åbnet af ambassadør Ole Moesby med
tilstedeværelse af direktør for de A.P. Møllerfonden, Henrik Tvarnø på vegne af den A.P.
Møllerske Støttefond og generalsekretær for DSUK Margith Pedersen samt arkitekterne fra
Praksis, rådgivere og menighedsrådet. Alle udtrykte stor glæde ved resultatet.
D. 8. juni efter blev kirken genindviet af Københavns biskop, Peter Skov Jakobsen med
medvirken bl.a. af tidligere sømandspræster ved kirken i Rotterdam, Eskild Pedersen, Frank
Bjørn Christensen samt Birgitte Grøn. Desuden deltog den fungerende formand for DSUK,
Inge Kjær Andersen i den festlige dag med fuldt hus i kirken og besøgende fra nær og fjern.
Kort tid efter kunne vi afrunde forsommeren med en stor Sankt Hans fest. Præstefamilien
Iversen flyttede til Rotterdam i juni og vi besluttede at ferielukke kirken i månederne juli og
august med undtagelse af skibsbesøg.
I oktober kunne vi atter fejre fest: denne gang blev kirkens 60 års fødselsdag fejret.
Programmet strakte sig over tre dage og bestod af en koncert med guitarist Kaare Norge, en
børnefødselsdag på dansk manér samt en festgudstjeneste. Vi havde igen glæden af
generalsekretærens besøg samt Birgitte Grøns deltagelse. Birgitte, der er opvokset i
Sømandskirken i Rotterdam, da hendes far Palle Nielsen var den første præst, underholdt
med fortællinger fra barnets perspektiv. Helga Andersen havde sammen med Lise Sinnbeck
og Toline Miedema sammensat en fotoudstilling, der har hængt i kirken siden. Mange har
kunnet genkende sig selv på billederne, der omfatter 60 års dansk kirke i Rotterdam.
Bygningen blev taget rigtig i brug fra september, og havde da desværre allerede fået en
skade. Et hul i et vandrør havde forårsaget vandskade omkring barmøblet. Byggeudvalget
arbejder stadig på at få skaden udbedret og håber at dette sker i foråret.
Eksistentsgrundlaget i økonomiske henseende er væsentlig forbedret, dog er vi gået ud af
året med et underskud. Vore udgifter er bragt ned på et kontrollabelt niveau. På indkøbssiden
er vi påbegyndt et samarbejde med andre kirker i udlandet under DSUK, så vi kan købe
fælles ind , opnå større rabat og løbe mindre risiko.
På indtægtssiden kan vi ikke kan forlade os på donationer, vi må forsøge at skabe tilbud,
danske virksomheder kan gøre brug af og derved støtte kirken. Således leverede vi i
december en dansk julefrokost til 100 personalemedlemmer på Mærsks hovedkontor i
Rotterdam. Vi håber at kunne gøre dette til en tradition og også udvide listen af danske
virksomheder, der støtter kirken påden måde. Danish Dutch Business Club og den Danske
Frokostklub har således valgt at holde flere arragementer i Sømandskirken.
Selvom det bliver mindre har vi dog fået en del donationer. Først og fremmest donationen til
ombygningen fra den A.P. Møllerske Støttefond. Dén investering i kirkens fremtid sikrer vor
menighed i mange år frem. Vi har fået et næsten vedligeholdelsesfrit hus, som er billigere i
drift og kan bidrage til en større omsætning til fordel for kirken og et endnu højere
aktivitetsniveau for søfolk som fastboende. Om noget en hjælp til selvhjælp, som vi virkelig
havde behov for.
Vi fik i sommeren en dejlig overraskelse, da vi af midlerne fra den A.P. Møllerske Støttefond
fik mulighed for at anskaffe nye møbler til spisestuen, pejsestuen, haven samt kontoret.
Hermed fremstår bygningen nu klar til de næste 20-30 års tjeneste. Køkkenet er kommet op i
omdrejninger og rummene bruges til flere aktiviteter end vi længe har haft på kirken. Især den
store fryser og muligheden for at have en butik i depotet giver kirken mulighed for omsætning
uden alt for store udgifter.

Vi håber desuden at kunne skabe ekstra indtægter for kirken ved ca. månedligt at have en
udlejning med catering udenfor kirkens åbningstider. Disse aktiviteter betales af lejeren og
overskudet går til kirken.
Vi kan godt mærke i vor økonomi at vi har haft et års tid med lav omsætning og begrænset
åbningstid. Men vi kan se på den stegede omsætning til julemarkederne og i dagene frem til
jul, at folk finder vej til kirken- også udenfor arrangementerne. Selve julemarkederne havde
en større omsætning end i flere år og især Rotterdam trak mange flere besøgende.
Udover donationen fra den A.P. Møllerske Støttefond modtog vi også andre bidrag. Vore
egne 138 venners samlede bidrag er steget i 2014. Menighedsrådet har besluttet at tage et
program i brug for at letteregøre registering og betaling af medlemskabet.
Fra vor støttekreds i Oure modtog vi 1300 euro fra aktiviteter til fordel for vor Sømandskirke.
En arv fra Inge og Poul Rasmussen på 45000 kroner tilfaldt os, hvoraf vi bl.a. har brugt
15000 kroner på at restaurere vore to kirkeskibe, de to sølvaltervaser og indramning af
skibsmalerierne.
Rotterdams havn bidrog med 2500 euro fra en fælles kasse til søfolkenes velfærd, en
skibsbesætning på et skib fra rederiet Norden skænkede indholdet af deres velfærdskasse på
1000 USD ved salg af skibet. Handelsflådens velfærdsråd honorerede vor ansøgning om 3
iPhones til personalemedlemmerne og Budget Phone sponsorerede alle telefonudgifter for
kirken.
Menighedsrådet har derudover indført brugerbetaling af kirkelige handlinger pr. 1.1. 2015.
Rådet undersøgte bl.a. brugerbetaling i andre kirker i udlandet og valgte et prisniveau som
først og fremmest skal dække udgifter i forbindelse med handlingerne. Forslaget blev fremlagt
og diskuteret på et særligt menighedsrådsmøde i december. Samtidig blev en visions- og
strategiplan for de kommende år fremsat til diskussion. Planen blev påbegyndt i det tidligere
menighedsråd 2013 og færdiggjort af menighedsrådet 2014.
Ved at synliggøre menighedens ambitioner bliver det fremover lettere at invitere nye aktive
frivillige ind og indarbejde personalemedlemmer, som ofte kommer for et år ad gangen. Med
planen fortæller vi, hvad vi står for, hvad vi arbejder på for at opnå det og hvordan vi vil gøre
det.
Eksistensgrundlaget i økonomisk henseende er ikke et mål men blot et middel til at sikre vor
kirke. Eksistensgrundlaget i menneskeligt henseende ér der og er noget vi skal værne om. Vi
mærker et tættere, mere aktivt miljø i kirken. Ny frivillige bliver tiltrukket og tilbyder at komme
på kirken i dagtimerne for at hjælpe til. Vore klubber og grupper kender hinanden bedre og
bedre på kryds og tværs og nogle bliver inspireret til at deltage i flere aktiviteter.
Det, forsamlingen i vort danske forsamlingshus kan, er ikke så lidt, for uden Jer var der ingen
dansk kirke i Holland. Forsamlingshus og kirke begynder også helt af sig selv at vokse mere
og mere sammen. At være frivillig til julemarkedet og stå i bod eller servere kaffe er også en
måde at udvise omsorg og indbyde andre til det fællesskab, vi selv nyder godt af. Men lige så
vel som kirken ikke kunne være uden de frivillige, så ville vi danskere i Holland ikke have et
samlingssted uden den Danske Sømandskirke. Den private organisation DSUK og dennes
store netværk af folk fra de danske sogne skaffer og administrerer midler til udlandskirkerne.
Vi kan i Rotterdam prise os lykkelige over at vi - i modsætning til mange andre
udlandsmenigheder - “får” en præst samt assistenter og en parttime køkkenleder betalt samt
en bygning stillet til rådighed.
Lad os samle endnu flere danske organisationer, foreninger, klubber, virksomheder her i
Rotterdam. Lad os gøre vision til virkelighed: at kirken bliver det naturlige samlingssted for
danskere i Holland.
Menighedsrådet takker personalet, for et fantastisk samarbejde og særligt præstefamilien for
deres engagement og positive holdning i alt arbejde på kirken.
Vi siger tak til alle der i 2014 var med til at gøre Den Danske Sømandskirke i Rotterdam
mulig.

