Formandens beretning 2016
Menighedsrådet tiltrådte ved generalforsamlingen d. 31. Januar 2016. I perioden indtil
generalforsamlingen d.d. 29. januar afholdtes 9 møder i Sømandskirken. Referaterne er
offentliggjort på hjemmesiden www.kirken.nl.

Aktiviteter:
! 37 gudstjenester hvoraf en i Doesburg ved Arnhem, en i Groningen med 40 års jubilæum,
reformationsgudstjeneste i Andreaskirken i Rotterdam, fredsgudstjeneste i den skotske kirke,
konfirmationsgudstjeneste i Brunssum, 4 deltagelser af Sømandskirkens præst i Nordiske
gudstjenester,
! Kirkelige handlinger: 1 dåb, ingen velsignelser, 6 konfirmander, 2 bisættelser
! 256 skibsbesøg
! 6722 besøgende
Arrangementer for menigheden i øvrigt:
! To julemarkeder: Et fælles nordisk todages marked i Amsterdam og et tredages marked i
Rotterdam samt deltagelse i et lille marked på American School of the Hague
! Fastelavnsfest og juletræsfest for børn samt børneklubmøder
! 4. Reunion på række for Hollænderbørn
! julehygge-eftermiddag
! juleaften for 25 personer
! Skt. Hansfest
! 8 Fredagscaféer
! Sypiger
! Bogklub
! Nørkleklub
! Filmforevisninger
! Visning af danske håndboldkampe, fodboldkampe
Kirkebladet KH udkom 2 gange og redigeredes af hhv menighedsrådsmedlemmerne Line Kofoed,
Edith Vennix og Heide Ehlert-Jürgensen. Præst Ulrik Maarup Iversen var ansvarshavende
redaktør. Oplaget var 1500.

Personale
Ansigterne i kirken skifter i løbet af året af gode grunde. Assistenterne ansættes for et år ad
gangen, skibassistenten i januar og køkkenassistenten i september. Skibsassistent Emilie Blåberg
Andersen arbejdede i Sømandskirken i hele 2016 og er rejst til Danmark for at fortsætte sit
teologistudie. Nyansat skibsassistent Marie Beck starter 1. februar 2017. Køkkenassistent Johanne
Andersen rejste til Danmark i maj og blev i september afløst af Olivia Rebien. Tidligere
skibsassistent Signe Riis Helbo var vikar i sommerperioden. Køkkenvejleder Karina Kounkel
startede ligeledes i september med 1 ugentlig dag.
Menighedsrådet samarbejder med organisationen Danske Sømands og Udlandskirker (DSUK), der
ejer kirkebygningen og udsender præster og assistenter. Sømandspræsten og formanden deltog i
alle ansættelsessamtaler.
I august deltog præsten og formanden i DSUKs årsmøde i Nyborg. DSUK’s generalforsamling
vedtog et forslag om kirkebidrag til betaling af præstens løn. Menighedsrådets svar på denne
høring kan læses på kirkens hjemmeside.

Sømandskirkens arbejde for søfolk
Sømandspræsten og skibsassistentens virke på havnen har været meget aktivt igen i år. Der
besøgtes skibe, blev bragt bøger og aviser og hentet søfolk til by-besøg, aktiviteter eller besøg på
kirken i Coolhaven. Kirkens samarbejdspartner Handelsflådens Velfærdsråd åbnede i 2015 et
klublokale for søfolk i Brielle for at være i nærheden af skibene. Sømandskirken samarbejder også
her med Handelsflådens Velfærdsråd og bidrager med kørsel til og fra klubben. Desuden spiste
rederiet Nordic’s folk igen i år på kirken i forbindelse med kursusaktiviteter i Rotterdam.

Aktiviteter
Kirkens kalenderår ligger for en del fast med gudstjenester med efterfølgende kirkefrokoster, der
indbyder til social kontakt. Derudover er der fredagscafé den første fredag i måneden med
mulighed for at møde nye mennesker over en bid dansk mad.
De danske kulturfester såsom Fastelavn og Sankt Hans trækker fulde huse og der må sælges
billetter på forhånd. Fastelavnsfesten fejres med 5 tønder og flere hundrede fastelavnsboller og
hotdogs. Til Sankt Hans-festen i år stod hele menighedsrådet med familie og venner for
arrangementet, inklusive madlavning. Danmarks ambassadør i Nederlandene Ole Th. Moesby
holdt båltalen til eftertanke.
Børnefamilierne inviteres månedligt til lørdagsbørneklubber, som lægger op til uformel leg både
inde og i kirkens have. Skemaet afstemtes med arrangementer i den Danske Skole i Wassenaar.
De øvrige faste klubber i kirken gør brug af faciliteterne til at mødes og hhv læse danske bøger, se
danske film eller sy og lave andet håndarbejde.
Gruppen af “Hollænderbørn”, der var i Danmark som børn efter 2. verdenskrig, samledes for fjerde
gang på række i april. Denne gang med invitation til at besøge kirkens nabo i Coolhaven, Museet
40-45.NU, der har tilsagt at overtage de memorabilia, som kirken har modtaget. Sømandskirken
var igen vært for arrangementet med smørrebrød og kagebord.
Et frisk initiativ til at starte et kor er stødt på stor velvilje men har endnu ikke ført til en konkret
aftale.

Kommunikation
Menigheden og omverdenen informeres gennem vort blad KH, hjemmesiden www.kirken.nl , et
ugentligt nyhedsbrev pr. email og Facebook-siden, Instagram og Pinterest. Rådet har besluttet at
nedlægge kirkens Facebook-gruppe og samle alle interesserede på Facebook-siden med dens
kalender og muligheder for at fortælle om kirkens aktiviteter til alle danskere - i Holland og i
Danmark.
Sømandskirkens dagligdag er fordelt på to åbningstider: een på havnen og een på kirken. Det
kræver en aktiv menighed, der kan tjene til kirkens drift. Den dagligdag er meget forskellig fra en
dansk sognekirke, hvor staten dækker udgifterne. Menighedens engagement skaber en egen
kultur, som ikke alle kender til. Derfor er lidt ekstra fokus på kirken og dens arbejde velkomment. I
2016 fik vi to fine projektørlys på kirken.
I juli udsendte det hollandske TV-program “Smakelijke Verhalen” et program om dansk mad med
tidligere kok i kirken, Jannie Munk. Optagelser fra kirkens egen kirkefrokost med højskolesang gav
et lille kig i vort danske menighedsliv, som trak ikke bare hollandske men også en del nye danske
gæster til kirken.
Fotograf Tine Harden og journalist og forfatter Lone Kühlmann gjorde i 2016 et
bemærkelsesværdigt arbejde for at kaste lys på de danske sømandskirker i hele verden. Den
smukke bog “I Fremmed Havn” er blevet et dokument for historien bag de 9 danske sømandskirker
i bl.a. Singapore, Hongkong, New York og Rotterdam. Men endnu vigtigere viser den, hvor vitale
og bæredygtige, vore sømandskirker er.

Bygningen
Trægulvet i stue-etagen blev i sommeren 2016 repareret, slebet og olieret efter en vandskade. En
stormskade fra 2015 på fordøren repareres i 2017 med en ændret udforming af fordørene, dette
med henblik på at gøre dem mere vindsikre. I begge tilfælde dækker kirkens forsikring skaden.
Det afsluttende byggemøde om renoveringen afholdtes i december, hvor byggeregnskabet blev
afsluttet. Der var desværre ikke plads i regnskabet til at indrette printerrummet som ekstra toilet.
Vi er stadig dagligt taknemmelige for indsatsen fra DSUK, Praksis Arkitekter og den A.P. Møller’ske
Støttefond for denne store gave, som den renoverede bygning er. Menighedens medlemmer, nye
som gamle i gårde, udtrykker ofte glæden ved stedet, som for alle føles meget dansk.
Hidtil har den afgående formand været bygningsansvarlig og repræsentant i byggerådet. Da
ombygningen officelt er afsluttet, er der nu en vakance for en bygningsansvarlig til at styre
vedligehold af bygningerne. Da det ikke er lykkedes at finde en sådan i menigheden, søges dette
løst i samråd med bygningens ejer, DSUK.

Økonomi
Rådet har ønsket at sikre et økonomisk grundlag for kirken, hvor man kan betale sine regninger
med indtægter fra arrangementer. Som udgangspunkt skal modellen fungere med et normalt
arbejdspres for personalet i kirken og de frivillige fra hele Holland, med de ressourcer vi har, samt
være så risikofri som muligt.
Vi kan se, at modellen holder. Det foreløbige årsregnskab udviser igen et driftsoverskud, i år på
11.932 euro inden afskrivninger og et resultat på 3190 euro efter afskrivninger.
På indtjeningssiden startede vi året med at indsamle medlemsbidrag, der udgør under 10 procent
af vore indtægter. Det lykkedes at ramme de 10.000 euro, som vi havde sat som mål.
Der budgetteres ikke med store bidrag fra sponsorer. Vi erfarer ved efterspørgsel at danske
virksomheder i reglen ikke ønsker at støtte religiøse organisationer. Sponsorbidrag i 2016 var som
følger:
• Vor trofaste støttekreds i Oure i Danmark samlede 9000 kroner ind til kirken
• Budget Phone Company sponsorerede alle telefonabonnementer til kirken og personalet
• Handelsflådens Velfærdsråd svarede positivt på vor anmodning om støtte til en iPad og et tvmøbel
• Familien Kofoed-Blom donerede en iMac-computer til kirkens kontor
• Gæsterne ved to fødselsdagsarrangementer bidrog på fødselarernes opfordring med generøse
gaver til kirken
• I forbindelse med julemarkedet bad vi vore danske leverandører bidrage med tombolagevinster.
Vi modtog flotte gaver og tombolaen gav igen rekordindtjening på 2400 euro. En stor tak til
firmaerne Langkilde, Rosendahl, Livingly, Summerbird og en særlig tak til Pobra.
• Menigheden samlede selv penge ind til et TripTrap bål-fad, der bl.a. kommer i brug til
snobrødsristning til Sankt Hans-festen.
Kirkens hovedindtægter ligger i salg af danske mad-arrangementer, dansk madvaresalg og
julemarkeder.
Ialt var der som projekteret 12 eksterne mad-arrangementer, blandt andet frokost for den Danske
Frokostklub, tre frokoster for busrejser fra Danmark, to fødselsdagsfrokoster, julefrokost for Danish
Dutch Business Club, tre middage for rederiet Nordic’s personale og levering af smørrebrød til
Mærsk Containers. Der arbejdes ikke med catering og kirkebygningen lejes ikke ud til tredie.
Kirkens egne arrangementer er ikke baseret på overskud men på break-even.
Butikken med de danske madvarer sørger for en god og fast indtjening, både til julemarkederne
men også i løbet af året. Butikken trækker også folk til, der ikke normalt kommer i kirken. Takket
være kirkens næsten daglige åbningstider er det altid muligt at komme forbi. Gæster i butikken kan
blive til en kop kaffe og lidt hygge i stuen med et rundstykke eller et stykke kage til kaffen. Butikken

er mulig takket være et fint indkøbssamarbejde med det danske firma Wrist Ship Supply, der
dagligt kører til Rotterdams havn.
Julemarkederne udgør den største og vigtigste indtægtskilde. I år opnåede vi en ny rekord i
omsætning på over 53.000 euro. Dette takket være en stor indsats af ca. 60 frivillige, der bidrager
med både tid og begejstring og som i et par hektiske dage er med til at lave Sømandskirken.
Samarbejdet med de andre nordiske kirker til julemarkedet i Amsterdam værdsættes højt og vi
håber at kunne rykke arrangementet til en weekend i stedet for fredag/lørdag.
At julemarkedets økonomi ikke er uden risiko viste sig, da stormvejret i Rotterdam om søndagen
rev et tagstykke løs, så brandvæsenet overvejede at lukke for området. Vi var heldige, at vi ikke
mistede en halv dags omsætning.
Kirkens samlede aktiviteter giver overskud, ikke bare efter at alle regninger er betalt, men også til
dækning af afskrivninger. Det vil sige, at der er penge til at spare op til udskiftninger af sager som
bil, computere og inventar.
Derforuden har rådet foretaget investeringer for at skabe profesionelle arbejdsvilkår såsom et
online kassesystem, 5 butiksreoler på jul og et professionelt gryde-sæt fra danske Scanpan.
Investeringer, der gør det nemmere at realisere målet om økonomisk bæredygtighed. Især det
automatiserede kasse- og bogføringssystem sparer mange arbejdstimer og gør det muligt at alle
ansvarlige fra køkkenmedarbejdere til kasserer kan følge omsætningen fra minut til minut.
Vi er godt på vej til at gøre vor vision til virkelighed: at kirken er det naturlige samlingssted for
danskere i Holland. Det værested kommer ikke af sig selv; vi har kun den kirke, vi selv laver.
Derfor tak til alle kirkemagere, de frivillige der i 2016 var med til at holde ild i pejsen i Den Danske
Sømandskirke Rotterdam.
I mit sjette og sidste år som formand ønsker jeg at takke for den tillid, man har udvist mig i den
store forandringsproces.
Tak til assistenterne for et fremragende og givende samarbejde og særligt præstefamilien for deres
gæstfrihed, store indsats og hyggelige stunder.
Tak til menighedsrådet for indsatsen og tak til præsten for et forrygende samarbejde.
Tak for ordet.
Line Kofoed

