Formandens beretning 2017

Menighedsrådet tiltrådte ved generalforsamlingen d. 29. januar 2017. I perioden indtil
generalforsamlingen d. 28. januar 2018 afholdtes 11 møder i Sømandskirken. Referaterne findes på
kirkens hjemmeside www.kirken.nl

Aktiviteter
35 gudstjenester, hvoraf en i Doesburg, en i Groningen og 500-års jubilæumsgudtjeneste for
reformationen i Andreaskerk i Rotterdam. 4 gange deltog præsten i nordiske gudstjenester. Præst og
formand deltog også i 150-års jubilæumsgudstjenesten for sømandskirkerne i Holmens kirken.
Præsten holdt to foredrag om reformationen, et i Groningen og et i kirken i Rotterdam.
Kirkelige handlinger:

2 barnedåb, 10 konfirmander, 2 bisættelser

Der blev foretaget 249 skibsbesøg og vi havde 8182 besøgende i kirken.
Øvrige arrangementer
To julemarkeder: et tredages marked i Rotterdam og et todages nordisk marked i Amsterdam.
Derudover var kirken tilstede med et lille marked på American School i Wassenaar.
Vi holdt fastelavnsfest og juletræsfest for børn og enkelte børneklubmøder.
Hollænderbørnene mødtes vor 5. gang til Reunie.
Skt. Hansfest, 9 Fredagscafeer, 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-Jurgensen, Gitte Møller
og menighedsrådsmedlem Maaike van der Plas. Præst Ulrik Maarup Iversen var ansvarshavende
redaktør. Oplaget var 1000.

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 d. 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 iår. Skibe blev besøgt og der blev bragt
bøger og aviser. På de danske skibe er der stadig færre danske søfolk så ofte var der fra søfolkenes
side behov for en god snak, når præst eller skibsassistent kom ombord. Trods stigende
automatisering og internetadgang er der stadig behov for en god bog eller en frisk avis.

Sømandskirken udfører stadig dette arbejde i (godt) samarbejde med Handelsflådens Velfærdsråd.
Også iår bød kirken spisningsarrangementer når Nordic Tankers var til kursus i Rotterdam.

Årets gang på kirken.
Som bekendt følger kirken et fast årsskema med gudstjenester efterfulgt af kirkefrokost, hvor der er
mulighed for at få en god snak med de andre gæster. Maden er et vigtigt bindemiddel omkring vores
aktiviteter og fredagscafeeren er da også rigtig godt besøgt af danskere og ander interesserede fra
hele landet.
Til Fastelavn og Sankt Hans var der også stort opbud. Hvad er mere dansk end at synge midsommer
sange efter at vi har fået sendt heksen afsted og bålet brænder stille?
Hollænderbørnene havde atter flere tilmeldinger end sidste gang og fik iår besøg af den danske
ambassadør i Nederlandene, Ole Th. Moesby. Han havde sat sig godt ind i historien og holdt en god
tale omkring red barnet og deres aktiviteter i årerne umiddelbart efter 2.verdenskrig. Til vores
overraskelse blev han det meste af eftermiddagen og var meget tilgængelig for vores Hollænderbørn
og deres spørgsmål.
I løbet af efteråret havde vi besøg af et bigband fra Ålborg og et kor fra Skt. Annae Gymnsium.
Juleaften iår 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 kendskaben til social
media ikke helt er på toppen, har det iår primært været præsten der har stået for disse aktiviteter,
hvor for mange tak. Fremover vil rådet bestræbe sig på selv at føre pennen, i samarbejde med
præsten selvfølgelig.
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 hele to journalister fra
forskellige lokale aviser. Det resulterede i to gode reportager fra vores julemarked. Reportagerne kan
findes på vores facebook-side.

Bygningen
Efter ophævelsen af byggerådet har vi iår udpeget en bygningsansvarlig i menighedsrådet, der tager
sig af at få kontaktet de forskellige firmaer der ordner og reparerer ting, der går i stykker. Indtil nu
virker den løsning fint og til alles tilfredshed. Desværre er den nye dør endnu ikke blevet leveret. Vi
regner og håber nu på at den vil ankomme snarest.

Økonomi

Det foreløbige årsregnskab 2017 viser et driftsoverskud inden afskrivning på 2.997 eur 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, har rådet besluttet at vi leaser en ny bil. Det kommer til at trykke på udgifterne i det nye år, men
vi håber at vi kan få det til at gå op.
Medlemsbidraget iår nåede op på godt 8100 eur. Det er 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 sponsorere til at give bidrag til religiøse organisationer er vi meget
glade for de sponsorer vi har, jeg nævner her de største sponsorere 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 bazar i
september
Budget Phone Company sponsorerede alle telefoonabonnementer til kirken og personalet
Handelsflådens Velfærd donerede penge til anskaffelse af en Ipad – vigtig for vores kassesystem, der
kører over internettet
Grundfos donerede 1.200 eur til vores julemarked
Familien Kofoed-Blom donerede 500 eur til julemarkedsindkøb
I forbindelse med julemarkedet bad vi også iår vores leverandører bidrage med tombolagevinster og
det resulterede i fine donationer fra blandt andet fra Livingly,Koustrup.,Pobra,Speedtsberg
E.O.Engros, Scandinavian Souvenir og Grundfos, der gav en god indtjening på godt 1800 eur 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 eur. Dette kunne vi ikke
opnå uden den kæmpe 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 iår byde velkommen til Nordic Tankers, der
fik middag på kirken tre gange, Danish Dutch Business Club, der holdt deres julefrokost hos os.
Derudover havde vi også en sommerafslutning for en afdeling på Hogeschool Rotterdam og vi
leverede smørrebrød til Ambassaden.
Butikken er ved at være godt kendt og vi kan se at besøgsantallet stiger.

Alt ialt har vi i 2017 kunnet fortsætte den positive udvikling med vores kirke som det naturlige
samlingssted for danskere i Holland. Vi håber på at 2018 vil blive endnu et godt år med mange
arrangementer og hyggeligt samvær!

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 rive 4 år ud af kalenderen for at
tage vare på vores kirke og menighed udenfor de danske grænser.

Jeg takker for ordet.
Birgitte Bach

