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ANNONCE I KH
KH udgives af den danske Sømandskirke i Rotterdam. Det er det eneste blad, der henvender sig direkte til danskere i Holland.
KH udkommer 2 x om året (marts og september) i
et oplag på 1000 stk. i full colour A4, 135 g.
Prisen for en 1/4-sides annonce i ét nummer af KH
er 150 euro og for et helt år, dvs. to numre af bladet,
255 euro.
En rubrikannonce, se side 5, koster 75 euro for en
annonce i ét nummer og for hele året 100 euro.
For yderligere oplysninger se: www.kirken.nl.
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Velkommen
Kære venner
Så er vi kommet ind i 2018 med alle de aktiviteter, et nyt år indebærer for Sømandskirken. Vi er meget glade
for den store opbakning, vore arrangementer altid får og håber igen i år at se de mange kendte - og også
gerne nye - ansigter i kirken i løbet af året. Vi værdsætter jeres besøg, og vi værdsætter de mange frivillige,
der hjælper os til at kunne gennemføre vore arrangementer.
På gensyn i kirken!
Ulrik Maarup Iversen og Birgitte Bach

Søndag den 28. januar havde vi generalforsamling i Sømandskirken.Ved generalforsamlingen blev Vivi Sterkenburg valgt ind i menighedsrådet. Rådet har den 8. februar konstitueret sig på følgende måde:

Birgitte Bach
formand

Maaike van der Plas
næstformand

Birthe Jillissen
kasserer

Kirsten Rasmussen
medlem

Vivi Sterkenburg
medlem

Sømandspræsten er født medlem af rådet.

Præsteskift
Ved årsskiftet har vi sagt farvel til vores køkkenassistent Olivia, som har været på kirken i 1 1/2 år. Vi ønsker
Olivia alt muligt godt fremover! Og samtidig byder vi velkommen til vores nye køkkenassistent Jonas, som
vi håber får et godt år her på kirken! Læs Olivias afskedshilsen og Jonas' præsentation af sig selv på side 14.
Vores præst, Ulrik, vender også tilbage til Danmark. Hans hustru, Birte, har fået arbejde fra 1. april og hele
familien rejser derfor tilbage til Danmark i slutningen af marts.

Ulrik holder afskedsgudstjeneste søndag, den 18. marts kl. 11.00.
Efter at Ulrik er rejst, kommer Steen Tygesen herned som vikarpræst. Han vil tage sig af præstearbejdet, indtil
en ny præst er ansat. Det forventes, at en ny præst kan være ansat omkring oktober.
Steen Tygesen er pensioneret efter at have været præst i Danmark i 26 år, hvoraf 12 år som provst (Tønder
provsti). Derefter har han været sømandspræst i Hull i 4 år. Efterfølgende har han vikarieret i Hamborg i 7
måneder.Vi regner med, at Steen Tygesen holder sin første gudstjeneste påskedag, den 1. april.
På side 5 præsenterer vikarpræst Steen Tygesen sig selv.
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Ord fra præsten
Den vantro Thomas. Thomas Tvivleren. Hans tilnavn,
Didymos, betyder tvilling. Og er i traditionen blevet tolket i retning af tvesind. En der ikke ved, hvilket ben han
skal stå på. Thomas har man ikke lyst til at være! Han
kræver beviser for det, som man ikke kan bevise. Hvis
han ikke ser og rører ved den opstandne (som på Caravaggios maleri), så kan han ikke tro. I hebræerbrevet
hedder det: ”Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning til det, der ikke ses.” Hvis det er definitionen på
tro, så falder Thomas helt igennem.
Fortællingen om Thomas står i Johannesevangeliet. Et
evangelium, som man mener, er skrevet ca. 100 år efter
Jesu fødsel. Altså på et tidspunkt, hvor de fleste af dem,
som havde kendt Jesus, er ved at være døde. Det er i
den sammenhæng, man skal se fortællingen om Thomas.
Han er et billede på de mange mennesker, som ikke har
set Jesus. Som ikke har været
en del af begivenhederne
omkring hans død og opstandelse. Men som kun har hørt
fortællingerne fra andre. Thomas bliver dermed også et
billede på os, og på vores tid.
Vi har heller ikke noget førstehåndskendskab til Jesus. Vi
har også kun fortællingerne
om ham. Som den danske teolog Søren Kierkegaard siger
et sted, så er der en kløft på
2000 år mellem os og begivenhederne dengang. Vi har
intet, som kan give os nogen som helst sikkerhed. Vi har
ingen beviser. Vi har kun mulighed for at høre fortællingerne. Spørge, hvad de kan betyde for os i dag. Og så
enten tro dem eller lade være.
I den forstand er Gud fraværende i vores tid. Vi ser ham
ikke. Han griber ikke længere synligt ind. I hvert fald ikke
som vi kender ham fra f.eks Det Gamle Testamente. Den
Gud, der sendte de ti plager over Egypten. Som frigjorde
folket fra dets fangenskab. Som delte Det Røde Hav. Den
Gud er fraværende. Og har vel i virkeligheden været det
længe. Selv på Jesu tid, havde man ikke set noget til den
Gud i lange tider. Man havde et håb om, at han snart
igen ville gribe ind. Frelse verden. Gøre den til et bedre
sted at leve. Men man så intet til ham. Det er i dette
Gudsfravær, at Jesus træder frem. Og egentlig siger han
det samme, som Gud altid har sagt. At vi skal tage os af
hinanden. At vi skal hjælpe den fattige, enken og den faderløse. Den, der bor som fremmede i vores land. Men
det er ikke populært. Man levede måske nok i en tid,
hvor Gud var fraværende, men det var ikke en tid uden
religion. Præsterne havde opstillet en lang række af regler,
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som man skulle leve efter. Regler, som de ting, Jesus sagde,
hele tiden kom i konflikt med. Fordi han var mere optaget af det enkelte menneske, end han var af regler. Så han
blev hurtigt upopulær. Han var måske nok populær, hos
alle dem, der var kommet i klemme i præsternes regler,
men hos præsterne blev han naturligvis lagt for had. Et
had, der kostede ham livet på korset. For præsterne var
han bestemt ikke Guds Søn. At andre kaldte ham det, var
blasfemi. Gudsbespottelse. At han selv kaldte Gud for sin
Far, var beviset, der sendte ham på korset.
Det var den mand, som Thomas havde kendt. Ikke den
opstandne, men en simpel mand, der døde på et kors.
Der døde for sin overbevisning. Der døde for sin tro
på, hvordan Gud er. At Gud ikke er reglernes Gud. Men
at han er frihedens og kærlighedens Gud. Og den mand
ville Thomas gerne tro, var Guds Søn! Ligesom mange
andre gerne ville tro, at Jesus var Guds Søn. Ikke først ved
hans opstandelse. Men netop ved den
måde han levede og døde. Selv ved
korset hører vi bekendelsen fra den
romerske soldat: ”Sandelig, den
mand var Guds Søn”. Derfor har
Thomas måske også fået et dårligere eftermæle, end han har fortjent.
For måske det netop ikke så meget
er fortællingen om Jesu opstandelse,
som han ikke kan tro. Måske det ikke
så meget er den, han tvivler på. Måske
han bare har brug for at vide, at det er
den samme mand, som han har kendt,
og fulgt, og elsket, og set dø på et kors, der nu er opstanden. At det netop er den samme mand, som han, allerede
mens han fulgtes med ham, erkendte, var Guds Søn.
Og her bliver Thomas igen samtidig med os. Også her
er han et billede på os. Vi kan høre fortællingerne om
Jesu liv og død. Og vi kan vælge at tro, at det menneske, som vi møder der, var Gud Søn. Vi kan lade fortællingen virke ind i vores liv, og vise os, hvordan Gud var
og er. Og hvordan han stadig og dagligt virker ind i vores
verden. En fortælling, som vi kan forsøge at finde støtte i. Som vi kan finde retning i. Som vi kan finde håb i.

Ulrik Maarup Iversen

Præsentation af Steen Tygesen

Formanden for menighedsrådet, Birgitte Bach, har bedt mig om at præsentere
mig selv, da jeg har sagt ja til en opfordring om at fungere som vikarpræst ved
kirken i tre måneder: april, maj og juni.
Jeg er netop fyldt 70 år, har været præst i Højer og Daler sogne i det sydvestligste hjørne af Sønderjylland i 26 år og var samtidig provst for Tønder
provsti i 13 år. Derefter var jeg sømandspræst i Hull, England i 4 år. I 2012 blev
jeg pensioneret og bor nu i Tønder. I årene siden pensioneringen har jeg haft
nogle vikariater og fungeret som afløserpræst, når der har været brug for en
præst, der kunne varetage søndagens gudstjeneste. I 2015 fungerede jeg i godt
7 måneder som sømandspræst ved Sømandskirken i Hamborg.

Jeg er gift med Birgit, der ”flytter med” til Rotterdam. Hun har været folke- og efterskolelærer og har som
præstekone været en vigtig del af mit virke som præst. Vi har 3 børn og - i skrivende stund - 5 børnebørn
(nummer 6 er undervejs).
Vi glæder os til at komme til Rotterdam.Vi har hørt godt nyt om stedet - et godt sted at komme hen!
Vi ser frem til at møde mennesker i og omkring kirken - og søfolkene. Jeg håber, at jeg kan leve op til den tillid,
man har vist ved at spørge, om jeg kunne tænke mig at blive præst i Rotterdam.
Venlig hilsen,
Steen Tygesen

Det er dansk, det er dejligt

Autoriseret oversætter
drs. Gitte Möller
dansk-hollandsk-dansk

Roerdompstraat 8, Leiderdorp
06 1484 5795
moller@casema.nl
www.danmark.nl

Vereniging Docenten Deens
in Nederland
(VDDN)
Dansklærere, oversættere,
tolke, workshops
sekretariat: 0529 432498
info@deensetaal.nl
www.deensetaal.nl

Advokat
Lise Heide-Jørgensen

Schutte Schluep & Heide-Jørgensen
De Lairessestraat 97
1071 NX Amsterdam
020 717 3415
L.Heide@sshj.eu
www.sshj.eu

Ekholm Advocatuur

Mr. Christina Ekholm (advocaat)
Kanaalpark 140
2321 JV Leiden
071 26 00 911- 06 31950911
info@ekholm.nl
www.ekholm.nl
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Formanden beretter
Formandens beretning 2017 ved generalforsamlingen den 28. januar 2018
Menighedsrådet tiltrådte ved generalforsamlingen den 29. januar 2017. I perioden indtil generalforsamlingen den
28. januar 2018 afholdtes 11 møder i Sømandskirken. Referaterne findes på kirkens hjemmeside www.kirken.nl
danske skibe er der stadig færre danske søfolk, så ofte var
der fra søfolkenes side behov for en god snak, når præst
Der har været afholdt 35 gudstjenester, hvoraf én i Doesburg, eller skibsassistent kom ombord. Trods stigende automatién i Groningen og 500-års jubilæumsgudtjeneste for refor- sering og internetadgang er der stadig behov for en god bog
mationen i Andreaskerk i Rotterdam. 4 gange deltog præsten eller en frisk avis.
i nordiske gudstjenester. Præst og formand deltog også i 150års jubilæumsgudstjenesten for Sømandskirkerne i Holmens Sømandskirken udfører stadig dette arbejde i godt samarbejKirke. Præsten holdt to foredrag om reformationen, ét i Gro- de med Handelsflådens Velfærdsråd. Også i år bød kirken på
spisningsarrangementer, når Nordic Tankers var til kursus i
ningen og ét i kirken i Rotterdam.
Kirkelige handlinger: 2 barnedåbe, 10 konfirmander, 2 bisæt- Rotterdam.
telser
Der blev foretaget 249 skibsbesøg, og vi havde 8.182 besø- Årets gang på kirken
gende i kirken.
Som bekendt følger kirken et fast årsskema med gudstjenester efterfulgt af kirkefrokost, hvor der er mulighed for at få
Øvrige arrangementer
en god snak med de andre kirkegængere. Maden er et vigtigt
To julemarkeder: et tredages marked i Rotterdam og et to- bindeled omkring vores aktiviteter, og fredagscaféerne er da
dages nordisk marked i Amsterdam. Derudover var kirken også rigtig godt besøgt af danskere og andre interesserede
tilstede med et lille marked på American School i Wassenaar. fra hele landet.
Aktiviteter

Vi holdt fastelavnsfest og juletræsfest for børn og enkelte
børneklubmøder. Hollænderbørnene mødtes for 5. gang til
Reunie.
Skt. Hansfest, 9 Fredagscaféer, sypiger, nørkleklub, bogklub,
filmforevisninger og visning af danske fodboldkampe. Juleaften blev fejret med ca. 40 deltagere.
Kirkebladet udkom 2 gange og redigeredes af hhv. Edith Vennix, Heide Ehlert-Jürgensen og menighedsrådsmedlem Maaike van der Plas. Præst Ulrik Maarup Iversen var ansvarshavende redaktør. Oplaget var 1.000.
Personale
Vi har i 2017 fået ny skibsassistent. Marie Beck ankom til
februar. Vores køkkenassistent Olivia Rebien tog tilbage til
Danmark i slutningen af 2017, hvor hun i første omgang skal
på højskoleophold.
Nyansat køkkenassistent Jonas Zeuthen startede på job den
4. januar 2018.Vi siger velkommen til ham!
I august deltog præst og formand i DSUK ́s årsmøde i Nyborg. Her blev vores tidligere formand, Line Kofoed valgt ind
i DSUK ́s bestyrelse.
Sømandskirken og søfolkene
Præst og skibsassistent arbejdede ihærdigt på havnen igen i
år. Skibe blev besøgt og der blev bragt bøger og aviser. På de
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Til Fastelavn og Sankt Hans var der også stort opbud. Hvad
er mere dansk end at synge midsommersange, efter at vi har
fået heksen sendt afsted og bålet brænder stille ned?
Hollænderbørnene havde atter flere tilmeldinger end sidste
gang og fik i år besøg af den danske ambassadør i Nederlandene, Ole E. Moesby. Han havde sat sig godt ind i historien og
holdt en god tale omkring Red Barnet og deres aktiviteter i
årene umiddelbart efter 2. verdenskrig. Det var en hyggelig
eftermiddag, og Hollænderbørnene og ambassadøren havde
meget at tale om, og ambassadøren mange spørgsmål at svare på.
I løbet af efteråret havde vi besøg af et bigband fra Ålborg og
et kor fra Skt. Annae Gymnasium.
Juleaften i år var godt besøgt med ca. 40 deltagere. De hyggede med flæskesteg, ris á la mande og pakkeleg.
Kommunikation
Kirken udsender hvert år 2 udgaver af Kirkehilsen. Derudover benytter vi os af vores hjemmeside, www. Kirken.
nl, facebook-side og nyhedsbreve. Med et nyt menighedsråd,
hvor kendskabet til sociale medier ikke helt er på toppen,
har det i år primært været præsten, der har stået for disse
aktiviteter, og vi siger ham mange tak for. Fremover vil rådet bestræbe sig på selv at føre pennen, i samarbejde med
præsten selvfølgelig.

indsats, som ca. 60 frivillige bidrog med i alle de hektiske julemarkedsdage i Rotterdam, så vel som i Amsterdam. Vi kan ikke takke alle jer nok for jeres indsats!
Udover julemarkedsindtjening havde vi løbende arrangementer,
der bidrog til det positive resultat. Vores mad-arrangementer
er populære, og vi kunne igen i år byde velkommen til Nordic
Tankers, der fik middag på kirken tre gange og Danish Dutch
Business Club, der holdt deres julefrokost hos os. Derudover
Bygningen
havde vi også en sommerafslutning for en afdeling på HogeEfter ophævelse af byggerådet har vi i år udpeget en byg- school Rotterdam og vi leverede smørrebrød til Ambassaden.
ningsansvarlig i menighedsrådet, der kontakter de for- Butikken er ved at være godt kendt, og vi kan se, at besøgstalskellige firmaer, der ordner og reparerer ting, der går i sty- let stiger. Alt i alt har vi i 2017 kunnet fortsætte den positive
kker. Indtil nu virker den løsning fint og til alles tilfreds- udvikling med vores kirke, som det naturlige samlingssted for
hed. Desværre er den nye dør endnu ikke blevet leveret. danskere i Holland.Vi håber på, at 2018 vil blive endnu et godt
Vi regner med og håber på, at den vil ankomme snarest. år med mange arrangementer og hyggeligt samvær!
Kirkens bestræbelser på at komme mere i fokus hos vores hollandske naboer i Rotterdam og omegn var muligvis årsagen til, at vi omkring vores julemarkeder havde besøg af to journalister fra forskellige lokale aviser.
Det resulterede i to gode reportager fra vores julemarked. Reportagerne kan findes på vores facebook-side.

Økonomi

Tak til assistenterne for et godt samarbejde og tak til præstefamilien, der igen i år har bidraget stort til kirkens arbejde.
Tak til menighedsrådet for indsatsen og tak til præsten for
fint samarbejde. Desværre må vi jo sige farvel til præsten
og hans familie inden længe, men det er jo livet her i kirken; mennesker kommer, mennesker rejser væk igen og
selvom det er hårdt for os, der bliver tilbage at tage afsked hele tiden, er det jo fantastisk, at vi stadig kan finde
præster, der er villige til at komme til Rotterdam og tage
vare på vores kirke og menighed uden for de danske grænser.

Det foreløbige årsregnskab 2017 viser et driftsoverskud inden
afskrivning på 2.997 euro og 7.699 efter. Det har med en udbetaling fra vores bilforsikring at gøre. I slutningen af juni 2017
blev vores bil totalskadet. Heldigvis havde vi en forsikring, der
udbetalte en god del af skaden. Da vi endnu ikke har købt
ny bil, indgår denne forsikringsudbetaling i regnskabet. Da vi
ikke har nok midler til at købe en ny bil for, har rådet besluttet, at vi leaser en ny bil. Det kommer til at trykke på
udgifterne i det nye år, men vi håber, vi kan få det til at gå op.
Medlemsbidraget i år nåede op på godt 8.100 euro. Det er Jeg takker for ordet.
en god start på året med sådan en indtægt, men målet for
de kommende år må være at bevæge flere af vores gæster
til at blive venner med kirken, så vi skaber en mere solid basisindtægt. Vi skal jo som bekendt dække vores egne udgifter.
Da det bliver sværere at få større sponsorer til at give bidrag til religiøse organisationer, er vi meget glade for de
sponsorer, vi har. Jeg nævner her de største sponsorer for
2017, men det betyder ikke, at vi ikke er taknemmelige for
alle de små donationer, vi heldigvis også modtager løbende.
I 2017 har vores trofaste støttekreds i Oure Danmark
indsamlet 10.000 kr. til kirken ved deres basar i september,
Budget Phone Company
sponsorerede alle
telefonabonnementerne
til
kirken
og
personalet.
Handelsflådens Velfærd donerede penge til anskaffelse af en
Ipad - vigtigt for vores kassesystem, der kører over internettet.
Grundfos donerede 1.200 euro til vores julemarked.
Familien Kofoed-Blom donerede 500 euro til julemarkedsindkøb.
I forbindelse med julemarkedet bad vi også i år vores leverandører bidrage med tombolagevinster, og det resulterede
i fine donationer fra blandt andet Livingly, Koustrup, Pobra,
Speedtsberg E.O.Engros, Scandinavian Souvenir og Grundfos.
Det gav en god indtjening på godt 1.800 euro i tombolaen.
Julemarkedet 2017 bød på ny rekord over hele linjen. Om det så var julebod, sy- eller nørklepiger, bøger eller mad og butik, så havde vi en rekordomsætning på godt
57.000 euro. Dette kunne vi ikke opnå uden den kæmpe

Birgitte Bach
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Kirkens arbejde i havnen
Jeg begynder dagen med at tjekke, hvilke danske skibe
der ligger i havnen. På en normal dag vil jeg typisk tilmelde mig et til tre skibe afhængig af hvor mange, der
ligger inde. Derefter skal der printes aviser. Printeren
står på den svenske kirke, men når det tekniske udstyr
virker, kan jeg sætte den i gang, inden jeg tager hjemmefra.Vi gætter på hvilke nationaliteter, der er ombord
og bestræber os på at have aviser med til alle. Derefter
står den på køretur. Rotterdams havn er en af de største i verden, og Mærsks to terminaler ligger helt ude
for enden, så jeg kører ofte tre kvarter, før jeg når de
første skibe.

Det første skib jeg besøgte, efter at jeg var begyndt at arbejde på Sømandskirken, var et af Mærsks triple-E skibe
(et af verdens største containerskibe), Mogens eller Morten Maersk. Dengang var jeg helt overvældet af størrelsen
– nu besøger jeg som regel et en gang om ugen, hvis ikke flere.Vi kravlede op ad gangbroen og var helt forpustede,
da vi nåede toppen, for at ende i et travlt deck office, der ikke rigtig havde tid til besøg. Så vi efterlod aviserne og
tog hjem igen. Sådan gik mine to første dage med skibsbesøg, og sådan er det en gang imellem. I nogle perioder
føler man sig næsten som et avisbud. Men der er andre gange, hvor man bliver budt på kaffe eller frokost og sidder
og får en hyggelig snak med kaptajnen, maskinmesteren, en kadet eller hvem der nu lige har tid.
Selvom de måske ikke har tid til at forlade skibet, kan man
mærke, at de sætter pris på at snakke med én, der ikke er
blandt de få personer, de ser til hverdag. Selv på de store
containerskibe er besætningen ikke på mere end 24 mand,
så det er forståeligt, at det kan være rart at snakke med
nogle andre - og for dem, der er ene danske ombord, kan
det være rart bare at få snakket lidt dansk. Det er langt de
færreste sømænd på de danske skibe, som er danskere. På
nogle af de skibe, jeg besøger, er besætning udelukkende fra
Filippinerne eller Polen, men de besøges alligevel, og selvom
det ikke er danskere, sætter de oftest stadig pris på besøget - og på muligheden for at komme i land. Der er ofte
travlt på skibene, men til trods for at de sjældent ligger i land
særligt længe, hænder det, at et par stykker fra besætningen
har tid til at komme ind. Handelsflådens Velfærdsråd har en
sømandsklub i Brielle, som vi også benytter os af, da skibene
oftest ligger tættere på denne, end de gør på kirken.
For nogle handler det mest bare om at komme væk fra skibet i nogen tid, mens andre benytter muligheden for
at få snakket med familien på et ordensligt netværk og downloade, hvad de nu mangler. Næsten alle vil gerne ind
i et supermarked, når de for en gangs skyld har chancen. Jeg havde på et tidspunkt kaptajnen fra Merete Maersk i
land for at købe lidt ind til skibet. Vi endte med tre fyldte indkøbsvogne og slik til en værdi af 500 euro, desuden
et par tandbørster, tandtråd, neglesakse og andre praktiske ting, som besætningen kunne have glemt eller forlagt.
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Der er andre, som bruger det at sejle verden rundt, som en mulighed for at få set og oplevet andre lande. 1 april, hvor man i Brielle
genopfører ”De inname van Den Briel”, havde jeg to hold sømænd
med inde, som fik sig en på opleveren. Og engang en søndag morgen
dukkede der to danske kadetter op, som på eget initiativ var taget ind
til byen og havde overnattet på en banegård. Efter gudstjeneste og
kirkefrokost kørte vi dem så tilbage til deres skib. Når skibene ligger
tættere på Rotterdam end Brielle, tager jeg dem med ind på kirken.
Nogle gange ligger skibene ved Parkkade nær Het Park eller Lekhaven ved Dakpark, og derfra kan sømændene selv gå ind i byen. Derfor
kom der også to danske sømænd forbi til gudstjenesten juleaftensdag.
Det er et meget alsidigt arbejde, hvor man møder mange forskellige mennesker med forskellige behov. Nogle gange har folk brug for at snakke,
nogle gange vil de gerne snakke, men har ikke tid, og det sker også, at de
simpelthen ikke er interesseret i at få besøg. Efter et år kender jeg efterhånden mange af skibene og besætningerne på dem, men man ved alligevel
aldrig helt, hvad det er for en stemning, man kommer ud til - hvor travlt
de har. Men det er også et hyggeligt arbejde, hvor man drikker en masse
kaffe, får hørt en masse historier og ofte kommer hjem med en følelse af,
at man har gjort dagen lidt bedre for et andet menneske.
Marie Beck
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Fastelavn

Søndag, den 11. februar fejrede vi Fastelavn på
Sømandskirken, og det blev igen i år en fantastisk børnefest med flotte udklædninger. Vi begyndte med en kort gudstjeneste i kirken, hvor
Ulrik fortalte historien om Adam, som var helt
alene i verden og savnede en ven. Bagefter slog
vi katten af tønden, kårede kattekonger og
-dronninger og spiste fastelavnsboller og slik.
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JULEMARKEDERNE 2017

Julemarkederne 2017 gik rigtig godt. Der var mange besøgende, ikke mindst fordi verjet var fint og føret godt.
Der var travlhed ved alle boderne og til tider endog kø
ved kasserne. Det beklager vi, men heldigvis havde vore
besøgende forståelse for situationen.

Som altid nød de mange gæster godt af de hjemmelavede lækkerier, så køkkenholdet ind imellem havde svært
ved at følge med.
Også for børnene er det festlige dage. Der bliver danset
om juletræ, børnenes danske livretter bliver sat til livs,
tombolaen bliver flittigt brugt, og ind imellem spredte
Andreas sammen med sin kone julestemning ved at spille de dejlige, gamle julesange.

Vi siger stor tak til alle, der har hjulpet os før, under og efter julemarkederne. For jeres gode humør og for jeres friske
måde at tage fat på. Alle var enige om, at det var nogle meget
hyggelige, omend travle dage.Vi håber I alle - og måske flere til,
har lyst til at hjælpe os til de kommende julemarkeder.
11

Øvrige arrangementer

HØSTGUDSTJENESTE

Søndag, den 24. september fejrede vi høstgudstjeneste. Kirken var pyntet
flot op med alt godt fra marken. Ved gudstjenesten sang vi de velkendte,
gode høstsalmer, og efter frokosten sang vi, hvad der efterhånden er blevet
en tradition, fra højskolesangbogen.

OUREKREDS
Søndag, den 24. september holdt vores mangeårige venskabskreds i
Oure basar, hvor overskuddet gik til Sømandskirken i Rotterdam.Vi er
meget taknemmelige for
jeres støtte!

FOREDRAG OM GRUNDTVIG

Tirsdag, den 26. september havde bogklubben besøg af seniorforsker Thorstein Balle fra Grundtvig Centret ved Aarhus Universitet,
som fortalte levende om Grundtvigs liv og værk, og om hans betydning for en lang række områder, herunder dansk politik, kirkeliv
og pædagogik.
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BIG BAND FRA AALBORG

Søndag, den 15. oktober havde vi besøg af
Sct. Marie Skoles Big Band fra Aalborg, som
deltog i gudstjenesten og satte ny musik til
vores kendte salmer.

500 ÅRET FOR REFORMATIONEN
Den sidste weekend i oktober fejrede vi
500 året for reformationen. Om lørdagen
holdt sømandspræsten foredrag om Luther
og reformationen i Danmark, og om søndagen deltog vi sammen med de øvrige nordiske kirker, den tyske og den hollandske
lutherske kirke i en fælles festgudstjeneste
i Andreaskerk i Rotterdam, hvor også borgmester Aboutaleb holdt tale. Efter gudstjenesten havde vi et lille mini julamarked i
kirkens gårdhave.

150 ÅRS JUBILÆUMSGUDSTJENESTE FOR SØMANDSKIRKERNE

Søndag, den 12. november blev 150 året for den første danske Sømandskirke fejret i Holmens Kirke i København med deltagelse af DSUK's protektor H.M. Dronningen. Menighedsrådsformand Birgitte Bach og sømandspræst Ulrik Iversen deltog i gudstjenesten, som også blev til en Rotterdam-genforening med deltagelse af flere
tidligere og nuværende formænd, assistenter, præster og præstekoner.
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Mennesker i kirken
Jonas Zeuthen, ny køkkenassistent
Jeg kommer fra en forstad lidt syd for Aarhus ved navn Tranbjerg. Her har jeg boet
hele mit liv. Jeg har altid haft en stor rejselyst, og har tit været ude og rejse med min
familie. At tage ud på egen hånd var næste skridt. Før jeg kom til kirken, har jeg arbejdet i køkkenet på Testrup Højskole, og jeg håber at kunne tage min erfaringer
derfra med videre til Rotterdam. Jeg interesserer mig meget for historie og bypanlægning, og håber på at kunne bruge lidt af min tid her i Rotterdam med at frekventere de lokale museer.

Hilsen fra Olivia
Nu er der gået knap halvandet år på Sømandskirken, og jeg er vendt tilbage
til Danmark. Det har været en dejlig tid på kirken med spændende arbejdsopgaver og en skøn menighed! Det har været et eventyr at opleve Holland
og især Rotterdam med alt det, landet og byen byder på.
Jeg fik lov til at være med til 4 julemarkeder - 2 i Rotterdam og 2 i Amsterdam
- et hav af kirkefrokoster, fredagscafeer og julefrokoster, så jeg har tilbragt en
del tid i køkkenet. Jeg har blandt andet tilberedt over 100 kg flæskesteg, bagt
utallige kager og smurt mange hundrede stykker smørrebrød. Derudover har
jeg fået mulighed for at besøge et par af de danske skibe, der er kommet til
Rotterdam, hvilket både har været udfordrende og meget interessant!
Jeg har nydt at møde sømændene på skibene, de forskellige klubber, der holder til på kirken og de, der er kommet til arrangementerne. Nu starter der en ny hverdag også med køkkenet som omdrejningspunkt, da jeg har
valgt at starte på en højskole med fokus på gastronomi.
Tak for de mange gode oplevelser på kirken!

Klubaktiviteter
Kom og vær med til vore klubaktiviteter. Det er hyggeligt og det giver mulighed for at mødes med andre danskere
i Holland. Den første fredag i hver måned har vi fredagscafé, hvor der serveres traditionel dansk mad. Vi har
en bogklub, hvor vi læser gamle eller nye danske bøger. Det er medlemmerne selv, der bestemmer, hvad der
skal læses. I 2017 læste vi f.eks. Grundtvig og havde senere besøg af seniorforsker Thorstein Balle fra Grundtvig
Centret ved Aarhus Universitet, der holdt et interessant foredrag om Grundtvig, se side 12. Bogklubben mødes
5-6 gange om året. I vintermånederne mødes filmklubben ca. hver anden uge.Vi ser både nye og gamle danske
film og ofte film, der ikke vises i en hollandsk biograf. For børnene er der børneklubben, der mødes ca. en
gang om måneden. Det er sjovt for børnene at lege med børn, der snakker deres eget sprog og også forældrene nyder at være sammen med andre danske forældre i Holland. Også sypigerne og nørkleklubben mødes
regelmæssigt i kirken. De hygger sig med hinanden, men de gør også kirken en stor tjeneste ved at lave alle de
fine hjemmelavede ting, der sælges med ren fortjeneste på julemarkederne.

På bagsiden af bladet og på kirkens hjemmeside er der en oversigt over, hvornår de forskellige aktiviteter finder sted.
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Kontakt
Dansk Sømandskirke Rotterdam
Deense Zeemanskerk Rotterdam
Coolhaven 1
3015 GC Rotterdam
Tlf: 010 7142626
www.kirken.nl
info@kirken.nl
Åbningstider
Tirsdag-Søndag: kl. 10 - 16
Præsten kan altid træffes på telefon
Tlf.: +31 (0)10 714 2626 (vælg 1)

Medarbejdere
Præst: Ulrik Maarup Iversen
E-mail: praest@kirken.nl
Køkkenvejleder: Karina Kounkel
Skibsassistent: Marie Beck
Køkkenassistent: Jonas Zeuthen
Menighedsrådet
Formand: Birgitte Bach
E-mail: formand@kirken.nl

Bliv ven med Sømandskirken
Sømandskirken tilbyder et varmt mødested for alle
danske i Holland, et sted for dansk sprog, kultur og
kirkeliv. Vi fejrer jul, fastelavn, påske, pinse og Sankt
Hans og har i november et stort julemarked. Der
er dåb og konfirmation, og alle gudstjenester er på
dansk, men er naturligvis også åbne for hollændere.
Vi er en dansk folkekirke, men skal selv betale ca.
120.000 euro i årlige udgifter til kirkens bygninger,
varme, bil m.m.
Venskab af kirken koster 35 euro om året og gælder for enkeltpersoner eller hele husstande. Som ven kan man benytte
alle Sømandskirkens tilbud, stemme til generalforsamling og således være med til at forme kirkens fremtid.

Kirkelige handlinger
Sømandskirken er en dansk folkekirke, som man kender den i Danmark. Næsten alt foregår som i Danmark.
Dog er det særlige administrative forhold, der gælder i Holland.
Dåb: I skal bruge forældrenes vielsesattest, ellers begges dåbsattester samt barnets navneattest, hvis det er født
uden for Danmarks grænser. Dette fås ved henvendelse på `folkeregistret´ det sted, man er bosat. Hvis barnet
er født i Holland, medbringes `geboorteakte´ eller ´uittreksel geboorteregister´ i den kommune, hvor barnet
er født. Medbring navn og adresse på mindst tre personer, der skal være faddere til barnet. Gratis i forbindelse
med en gudstjeneste, ellers 250 euro.
Konfirmation: Kom til den første gudstjeneste i september og medbring dåbsattest. 200 euro, inkl. undervisning og en konfirmandweekend.
Vielse: I Holland indgåes borgerligt ægteskab. Den danske præst kan dog foretage en velsignelse, der kommer
til at foregå fuldstændigt som et kirkebryllup i Danmark. 450 euro
Bisættelse: Den afdødes familie henvender sig til præsten og medbinger dødsattesten. 350 euro for bisættelsen i kirkerummet, 350 euro for afskedshøjtidelighed inkl. kaffe og kage i kirkestuerne.
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Hvad sker der i kirken?

Kalender
Marts
Fredag, den 2. marts
Onsdag, den 7. marts
Torsdag, den 8. marts
Søndag, den 11. marts
Søndag, den 18. marts
Tirsdag, den 20. marts
Torsdag, den 22. marts
Tirsdag, den 27. marts
April
Søndag, den 1. april
Onsdag, den 4. april
Torsdag, den 5. april
Fredag, den 6. april
Onsdag, den 11. april
Søndag, den 15. april
Søndag, den 22. april
Tirsdag, den 24. april
Fredag, den 27. april
Søndag, den 29. april
Maj
Onsdag, den 2. maj
Fredag, den 4. maj
Søndag, den 13. maj
Søndag, den 20. maj
Tirsdag, den 22. maj
Søndag, den 27. maj
Tirsdag, den 29. maj
Juni
Fredag, den 1. juni
Onsdag, den 6. juni
Søndag, den 10. juni
Søndag, den 17. juni
Tirsdag, den 19. juni
Lørdag, den 23. juni
Søndag, den 24. juni

18.30-22.00
10.00-13.00
13.30-16.00
11.00-12.00
11.00-12.00
13.30-15.30
13.30-15.30
10.00-16.00

Fredagscafé: krebinetter
Nørkleklub
Filmklub: Der kommer en dag
Gudstjeneste med efterfølgende frokost og konfirmandundervisning
Afskedsgudstjeneste med efterfølgende frokost
Bogklub: Kaspar Colling Nielsen: Det europæiske forår
Filmklub: Når du kigger væk!
Sypiger

11.00-12.00
10.00-16.00
13.30-16.00
18.30-22.00
11.00-16.00
11.00-12.00
11.00-12.00
10.00-16.00
hele dagen
11.00-12.00

Gudstjeneste (påskedag) med efterfølgende frokost
Nørkleklub
Filmklub: Fuglene over sundet
Fredagscafé: Hamburgerryg
Reunion Hollænderbørn, tilmelding via www.kirken.nl
Gudstjeneste med efterfølgende frokost og konfirmandundervisning
Gudstjeneste med efterfølgende frokost
Sypiger
Kirken er lukket i.f.m. Kongens fødselsdag
Gudstjeneste med efterfølgende frokost

10.00-16.00
18.30-22.00
11.00-12.00
11.00-12.00
13.30-16.00
11.00-12.00

Nørkleklub
Fredagscafé: fiskefrikadeller
Gudstjeneste med efterfølgende frokost og konfirmandundervisning
Konfirmation (pinsedag)
Bogklub. Leonora Christina Skov: Den, der lever stille.
Nordisk gudstjeneste i den finske kirke: s'-Gravendijkwal 64, 3014
EG Rotterdam. Den norske præst prædiker
10.00-16.00 Sypiger
18.30-22.00 Fredagscafé: smørrebrød
10.00-16.00 Nørkleklub
14.00-15.00 Dansk gudstjeneste i Martinikerk, Kerkstraat 4, 6981 CM Doesburg
11.00-12.00
10.00-16.00
17.00-22.00
15.00-16.00

Gudstjeneste med efterfølgende frokost
Sypiger
Sankt Hans. Husk tilmelding på www.kirken.nl
Gudstjeneste med efterfølgende kaffe

Der kan ske ændringer. Check derfor venligst altid kalenderen på www.kirken.nl
Kirken har åbent 6 dage om ugen.
Kirken har ingen faste åbningstider fra og med mandag, den 25. juni til og med lørdag, den 1. september,
men man kan altid ringe til kirken på +31 10 7142626.
KH er redigeret af Edith Vennix, Maaike van der Plas og Heide Ehlert-Jürgensen. Sømandspræsten, Ulrik Maarup Iversen, er
ansvarshavende redaktør.

