Formandens beretning 2015
Menighedsrådet tiltrådte ved generalforsamlingen d. 25. Januar 2015. I perioden indtil
generalforsamlingen d.d. 31. januar afholdtes 9 møder i Sømandskirken. Referaterne er
offentliggjort på hjemmesiden www.kirken.nl.
Aktiviteter
:
● 30 gudstjenester i Sømandskirken, 1 i Doesburg ved Arnhem, 1 i Groningen
● 4 øvrige deltagelser af Sømandskirkens præst i Nordiske gudstjenester,
● Kirkelige handlinger: 3 dåb, 1 velsignelse, 10 konfirmander, ingen begravelser
● 254 skibsbesøg
●
Arrangementer for menigheden i øvrigt:
● To Julemarkeder, et fælles nordisk todages marked i Amsterdam og et tredages
● marked i Rotterdam samt samt deltagelse i et lille marked på American School of the
Hague og i Maritiem Museum Rotterdam
● Fastelavnsfest og juletræstfest for børn samt børneklubmøder
● Ungdomsklub “Ung i Holland” med udflugt til Bruxelles og julefrokost på kirken
● 3. Reunion på række for Hollænderbørn i anledning af 70 år efter befrielsen
● julehyggeeftermiddag
● juleaften
● Skt. Hansfest
● 25 Fredagscaféer
● Sypiger
● Bogklub
● Nørkleklub
● Filmforevisninger
● Visning af danske håndboldkampe, fodboldkampe
Kirkebladet KH udkom 3 gange og redigeredes af Line Kofoed, præst Ulrik Maarup Iversen
var ansvarshavende redaktør. Oplaget var 1500.
Ulrik Maarup Iversen påbegyndte i 2015 sit andet år som  allerede garvet  sømandspræst i
Rotterdam. I januar modtog vi skibsassistent Signe Riis Helbo fra Fyn, og i september rejste
Line Jensen efter sit års køkkenassistentvirke i Rotterdam videre til London. Herefter bød vi
velkommen til køkkenassistent Johanne Andersen i oktober. Jannie Munk var indtil d. 31.
december fungerende køkkenleder og tilså ugentligt køkkenarbejdet samt lavede mad til
særlige arrangementer i kirken.

Menighedsrådet holdt hyppig kontakt med organisationen Danske Sømands og
Udlandskirker (DSUK), der udsender præster og assistenter. Der var visitats fra Danske
Sømands og Udlandskirkers generalsekretær Margith Pedersen og Københavns biskop,
Peter Skov Jakobsen, hvilket var en anledning til at drøfte både kirkelige og organisatoriske
spørgsmål.
Præsten, formanden og næstformanden deltog dernæst i et konvent i Berlin med andre
danske sømands og udlandskirker fra Europa, hvilket var meget lærerigt og gav gode
samarbejdskontakter.
I august deltog præsten og formanden i DSUKs årsmøde i Nyborg.
Sømandspræsten og skibsassistentens virke på havnen har været meget aktivt i år grundet
en større frekvens af skibsanløb. Selvom antallet af besøg fra søfolk på kirken ikke er så
stort længere, da de næsten ikke kan nå ind til byen, er muligheden for kontakt dog blevet
større. Kirkens kollega og samabejdspartner Handelsflådens Velfærdsråd åbnede et
klublokale for søfolk i Brielle i nærheden af skibene. Sømandskirken samarbejder også her
med Handelsflådens Velfærdsråd og det har givet en ekstra mulighed for at servicere
søfolkene med kørsel og kontakt.
Vi har derudover været så heldige, at rederiet Nordic valgte at spise på kirken i forbindelse
med personalekurser i Holland.
2015 var det første hele år i den nyrenoverede kirke. Vi kan nu rigtigt se, hvilken stor gave,
ombygningen har været. Vi er taknemmelige for det spring fremad, som den A.P. Møllerske
Støttefond har givet os. Vi skal takke Praksis Arkitekter for de smukke og funktionelle
løsninger og DSUK for det vidtrækkende lange samarbejde i forbindelse med ombygningen.
De sidste ting i ombygningsfasen ligger lige foran os. Vi håber at skader på gulv og fordør er
udbedret inden vi starter op efter sommerferien, vi får lamper og DSUK har besluttet at
imødekomme vort ønske om at indrette printerrummet som toilet som afslutning på projektet.
Det blev fra start et meget aktivt år, der fyldte huset både ude og inde.
Fastelavn og Sankt Hans festen med 200 besøgende hver viste os, at kirke, køkken og
fællesrum og endda vores lille have med terrassen er godt gearet til at rumme os og vore
aktiviteter. Julemarkederne havde ligeledes rekordbesøg og trak ialt ca. 8000 gæster,
danskere og hollændere fra hele landet
Det er dejligt, at menigheden  omend for nogle kun en enkelt gang om året  virkelig finder
vejen til kirken og deltager i arrangementerne, så kirken bliver det naturlige samlingssted for
danskerne i Holland til disse ærkedanske fester.
For en særlig gruppe er vi blevet fast hjemsted. Hollænderbørnene fejrede i anledning af
70året for befrielsen det 4. gensyn i kirken med en stor gruppe på 135. De har som
krigsbørn fra barnsben fået en uudslettelig tilknytning til Danmark og det danske sprog og
viser os i dag, hvor dybt den danske hjælp dengang har berørt deres liv.
Sømandskirken arrrangerer disse gensyn da vi mener det er naturligt, at vi som dansk
samlingssted værner om dette bånd og den del af vor fælles danskhollandske historie. Vi
takker da også Universitetet i Leiden, som har arbejdet på at samle en del af de mange

fascinerende erindringer. Vi håber at kunne hjælpe til at få en aftale med vor nabo, museet
4045.NU om en udstilling.
Vi byder gerne plads til vore klubber, der fortrinsvist bruger kirkens lokaler i dagtimerne.
Bogklubben mødes regelmæssigt og læser både klassikere og nye forfattere, hvor kirken
faciliterer med at skaffe bøgerne til rimelige priser hos forlagene. Klubben har udvidet i vinter
med en filmrække.
Syklubben og nørkleklubben gør god brug af kirkens lokaler til at forberede de mange fine
håndlavede produkter til julemarkederne, men nok mest for at hygge.
Børneklubben på lørdagene er et hyggeligt men ikke så brugt tilbud. Det kan være svært for
familier at komme langvejs fra til disse enkeltarrangementer. Dog fastholder vi at tilbyde
disse muligheder for at møde andre danske børn og forældre. Vi starter derfor en
Facebookgruppe for kirkens børneklub. Menigheden samlede ind og vi anskaffede i 2015 en
kasse med udelegetøj som står klar til brug og som skal udtrykke, at børnefamilierne altid er
meget velkomne i kirken.
Vi samler gerne folk omkring et bord til et hyggeligt måltid. Fredagscaféen blev holdt 25
gange med en variation af danske retter. Det er en hyggelig tradition men af praktiske
grunde ofte begrænset til danskerne i Rotterdam og omegn. Vi tænker at koncentrere
fællesspisningen lidt. Rådet ændrer derfor frekvensen af fredagscaféerne til den første
fredag i måneden fra og med den nye KHkalender.
I forbindelse med 3 fredagscaféer afholdt vi spillesludreaftener. Formålet med aftenens spil
er  udover hygge  at lade deltagerne øve sig på dansk eller hollandsk under afslappede
former, uden at det er undervisning.. Diverse spil kommer på bordene og derefter kører
spillene på hhv. hollandsk og dansk. Menighedsrådet har besluttet at gøre
spillesludreaftenerne til et fast program efter fredagscafemåltidet.
Åbningstiderne bliver hermed ændret til at gælde fra 10 til 16 tirsdag til og med søndag.
Kirken er i pricippet altid åben for søfolk og præsten kan altid træffes på telefonen.
Vi henvender os til menigheden gennem KH, vor hjemmeside www.kirken.nl , et ugentligt
nyhedsbrev pr. email og Facebook. Især i forbindelse med julemarkederne mærkede vi, hvor
stor effekt Facebook har på at sprede invitationer.
Vi får også megen positiv respons på KH, der hidtil udkom i 3 omgange i februar, september
og et julenummer i november.
Da vi nu planlægger kalenderen halve år ad gangen, mener rådet det ville være en fordel at
udsende KH to gange årligt i stedet for tre. Kalenderen indeholder dermed 5 måneders
gudstjenester og aktiviteter. Udgifter til tryk og forsendelse bespares dermed en trediedel.
Igen i år er det lykkedes at forbedre økonomien og næsten nå i mål, men ikke helt. Det
foreløbige årsregnskab udviser et overskud på 7.500 euro inden nedskrivninger og et
finansielt underskud på 8.200 euro efter nedskrivninger.
På indtjeningssiden startede vi året med at indsamle medlemsbidrag med KH. Rådet tog et
særligt program i brug for at letteregøre registering og betaling af medlemskabet. Ved at

sende en regning med, der kunne betales med fakturanummer blev det nemmere at følge
tilmeldingerne. Det lykkedes at nå målet på 7000 euro indenfor en måned. Således har
kirken nu mere end fordoblet antal af venner til 300 husstande.
Vi satsede på at holde ca. ét større spisearrangement på kirken om måneden, der kan give
kirken en god ekstra indtjening. Det lykkedes, så første og andet kvartal af 2015 omsatte
næsten lige så meget som det fjerde kvartal med julemarkederne.
Ialt var der 12 arrangementer, blandt andet en fødselsdagsfrokost, en middag for Museum
40+45, sommerafslutning for Hogeschool Rotterdam, frokost for en delegation fra Rebild
kommune, to julefrokoster og 4 aftenmiddage for rederiet Nordic’s personale.
Butikken har udvidet sortimentet og kan nu tilbyde et varieret udbud af danske varer hele
året rundt. Vi mærker, at det trækker flere folk til kirken. Også på Facebook er det blevet
alment kendt, når folk søger danske ingredienser, at “det har de i Sømandskirken”.
Og når man kommer forbi til lidt indkøb, er det for mange første gang, de kommer i kirken
overhovedet. Det giver en god anledning til at få danskerne til Rotterdam. Og i sig selv udgør
butikken en god og regelmæssig indtægtskilde.
Rådet satte sig for at blive mindre afhængig af sponsorer og var derfor glædeligt overrasket
over at modtage mere end ventet.
Fra vor støttekreds i Oure modtog vi 9000 kroner samt en smukt broderet alterdug, som
bliver indviet i dag. Mange tak til især Lo von Lindern for donation af materiale, til Kirsten
Svensson for broderiet og til vor egen Helga Andersen for at koordinere kontakten.
Familien Hansen donerede 1000 euro som svar på en mailing rettet til deres virksomhed.
Rotterdams havn bidrog igen i år med 2500 euro fra en fælles kasse til søfolkenes velfærd
og Budget Phone sponsorerede alle telefonabonnementer til kirken og personalet.
Sallingfondene har skænket 20000 kroner til julemarkedsindkøb, hvilket er en uundværlig
støtte.
I oktober søgte vi og fik 3000 euro til et nyt fjernsyn af Handelsflådens Velfærdsråd.
I forbindelse med julemarkedet bad vi vore leverandører bidrage med tombolagevinster. Vi
var dermed så heldige at modtage flotte gaver og tombolaen gav rekordintjening på 2200
euro. En stor tak til firmaerne Langkilde, Kähler, Rosendahl, Nordahl, Pobra, Hoptimist,
Pernille Corydon og Danes Worldwide.
Under julemarkederne fik vi i år et rekordbeløb ind på 52.000 euro. Alle boder overgik sig
selv i indtjening, både sypigerne og nørkleklubben, bøgerne, tombolaen, juleboden og det
danske design, caféen og ikke mindst købmandsboden.
Hvor klubbernes bidrag afhænger 100% af medlemmernes indsats, gælder for indkøbene at
der skal tages hensyn til både omsætning og risiko. En vurdering af, hvilke varer der sælger
bedst samt indsigt i kirkens cashflow er nødvendig for at kunne slutte markederne med et
pænt overskud. Vi har i år formået at øge omsætning og fortjeneste anseeligt med det
samme indkøbsbeløb som sidste år. Det bunder dels i, at vi har fået endnu bedre
indkøbsaftaler i stand. Derudover samarbejder vi med andre kirker om at dele knowhow om
leverandører og produkter. Da julemarkederne er en væsentlig indtægtskilde for kirken og en

potentiel risiko, hvis det fejler, er økonomien i julemarkedet en af menighedsrådets vigtigste
opgaver, og det er væsentligt at erfaringerne fra år til år tages med.
Rådet invitererede de frivillige til at tænke med i forberedelserne op til markederne og der
kommer mange og fine forslag. Et tilbagevendende forslag gælder et telt på gårdspladsen,
som vi dog vurderede til at vre en for stor bekostning i kirkens budget. Da vi grundet de store
besøgstal nok bliver nødt til at tage de ydre arealer i brug, vil det blive en udfordring at finde
sponsorer til en midlertidig udbygning på gårdspladsen.
At vor kirke af og til kan være for lille til at rumme os alle er vel kun et positivt tegn. Vi vil jo
gøre visioner til virkelighed: at kirken er det naturlige samlingssted for danskere i Holland.
Når vi samles, er vi mange. Og når vi er mange, skaffer vi plads til hinanden.
Vi siger tak til alle der i 2015 var med til at holde døren åben for andre i Den Danske
Sømandskirke Rotterdam, det være sig ved at give tid eller hjælp.
Menighedsrådet takker assistenterne for et gevaldigt samarbejde og særligt præstefamilien
for deres hengivenhed.
Jeg takker menigsrådet for en engageret indsats og præsten for et intensivt og ypperligt
samarbejde.
Tak for ordet.
Line Kofoed

