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Het jaar begon, zoals meestal in de maand januari, rustig. We hebben de kerstactie 2019 met elkaar 
geëvalueerd, administratieve zaken opgepakt die vanwege de drukke decembermaand waren blijven 
liggen en plannen voor het nieuwe jaar besproken.   

In februari zijn wij weer actief de schepen gaan bezoeken, in deze maand mochten we ook 10 
studenten van een Duitse bijbelschool meenemen, het was een intense tijd maar tevens leuk en rijk 
gezegend.  

Er stonden plannen op stapel om een reis naar Singapore te ondernemen om onze collega’s vanuit 
andere werelddelen te ontmoeten, maar helaas is deze reis niet doorgegaan. Reden hiervoor is de 
komst van het Covid19-virus. Wellicht dat deze conferentie in 2022 wel plaats kan vinden.  

Door de corona-situatie moesten wij onze werkzaamheden aan boord staken. Vanuit onze huizen 
probeerden wij via de digitale kanalen contact te krijgen met zeelieden maar dat werkte toch veel 
minder dan het een-op-een contact aan boord. Ook onze gezinnen vroegen extra aandacht deze tijd, 
al met al een lastige tijd om ons werk met enthousiasme en passie te kunnen uitoefenen.  

In mei besloten wij voorzichtig weer de scheepsbezoeken op te starten met in acht neming van alle 
corona-maatregelen. Wat waren de zeelieden blij ons te zien en dat was wederkerig! We hebben ook 
helaas moeten constateren dat sommige zeelieden het bijzonder zwaar hadden in deze tijd. Velen 
konden niet naar huis, niet van boord, het was schrijnend om deze verhalen te horen.  

Natuurlijk mochten wij ook bemoedigende berichten ontvangen, het ontstaan van 
bijbelstudiegroepen aan boord, mensen die zich overgaven aan de Heere Jezus, verzoeken om Bijbels 
en christelijke lectuur etc.  

Ook in deze corona-crisis laat God ons niet alleen, dwars door de moeilijkheden heen, biedt Hij 
uitkomst op Zijn tijd.  

Onze jaarlijkse kerstactie in december mocht heel goed verlopen. Met minder mensen zijn dit keer 
de spullen ingepakt en weggebracht naar de schepen. In totaal konden er 2088 pakketten op 119 
schepen worden uitgedeeld, slechts 4 pakketten minder dan in 2019. 

We zijn dankbaar dat we dit toch konden doen en we zijn zelf bemoedigd door alle blijde gezichten 
van de zeelieden. Vaak mochten we met hen ook de Bijbel openen en met hen bidden. 

Soli Deo Gloria! 

Felix, René en Wout 


