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Nieuwjaarsreceptie Pauluskerk
Frans Kok en Almaz Massa:
langdurig verbonden aan
de Pauluskerk

Op 7 januari 2015 werd de nieuwjaarsreceptie gehouden voor de vrijwilligers, beroepskrachten en bestuursleden. Een goede gelegenheid voor mensen uit alle geledingen
van de Pauluskerk om elkaar te ontmoeten en bij te praten.
Geert Beke, voorzitter van het bestuur van
Diaconaal Centrum Pauluskerk, sprak de aanwezigen toe. Hij had goed nieuws over de gezondheidstoestand van Dick Couvée. Na het
hartinfarct dat hem trof eind november 2014,
werd hij met succes geopereerd. Het herstel
zal nog geruime tijd duren. Geert las een
persoonlijk bericht van Dick voor, waarin deze
bedankte voor alle blijken van belangstelling.
Het werk van de Pauluskerk gaat dankzij de
extra inzet van velen, onverminderd door.
Hierna riep Geert twee mensen naar voren.
Frans Kok was met zijn hoge leeftijd van 94

jaar, de oudste vrijwilliger. Jarenlang reisde hij
met de trein vanuit Ede naar Rotterdam. Hij
vertrok dan al ’s morgens om 6.30 uur om op
tijd in de Pauluskerk te zijn. Almaz Massa,
eveneens al vele jaren betrokken bij de Pauluskerk, tegenwoordig als bestuurslid namens de
vrijwilligers. Beiden ontvingen uit handen van
Geert het bekende beeldje. Een oude traditie
werd hiermee in ere hersteld. Waarbij de kanttekening werd gemaakt, dat mogelijk meer
mensen nog in aanmerking komen voor deze
blijk van waardering.
Hans Valkenburg

Het Pauluskerk beeldje gemaakt
door Artihove
Geert Beke: samen de schouders eronder en doorgaan met het werk
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Beter falen

In deze aflevering van Pauluswerk geen bijdrage van Dick Couvée. Hij werkt
hard aan zijn herstel. De redactie wenst hem sterkte. Ds. Taco Noorman
leverde een bijdrage als gastschrijver met zijn artikel “Beter falen”.

De bedoeling van de stadsplanners – dat Rotterdam vanaf het nieuwe station een toegankelijke indruk zou maken – lijkt aardig gelukt, al geldt dat meer voor de Zuidzijde
dan voor de Provenierskant. Lopend over het ruime Stationsplein en via het Kruisplein
kom je als vanzelf bij de Mauritsweg/Westersingel. En voor je het weet sta je voor de
Pauluskerk. Verder zuidwaarts lopend volg je de route van de zogenaamde culturele
as, die doorloopt tot de overzijde van de Maas.
Al wandelend langs deze route ontwikkel
je als vanzelf je voorkeuren voor bepaalde
beelden. Ieder jaargetijde geeft ze hun een
eigen sfeer. De verlichting ’s avonds maakt dat
je weer heel anders kijkt en ziet. Een van mijn
favorieten is Elevazione (Verheffing), de bronzen beuk van Giuseppe Penone, schijnbaar
opgetild door de vier elzen er om heen. Het
kunstwerk is nu bladerloos maar over een
paar maanden zal overdag het zonlicht en ’s
avonds het kunstlicht spelen met het nieuwe
groen. En je denkt, als je er langs komt, halverwege de route: jammer eigenlijk dat er dagen
zijn dat ik dit niet zie.
Toen de tijdelijke Pauluskerk, in het herenhuis
aan de overzijde, nog in gebruik was stond ik
geregeld even stil bij het begin van de singel.
Die gewoonte heb ik nog steeds: om even in
het water kijken, om te zien of het kunstwerk
Formule B nog functioneert. De laatste paar
keer zag ik niets, en enigszins ongerust stuurde ik een mailtje naar de gemeentelijke dienst
die de kunst in onze Rotterdamse openbare
ruimte beheert. Per kerende (email)post kreeg
ik antwoord: “In de wintermaanden worden
alle kunstwerken in het water uitgezet in ver-

band met mogelijke vorst. Dat kan namelijk
problemen opleveren, dus uit voorzorg wordt
alles uitgezet. Zodra de winter voorbij is, zorgt
de gemeente ervoor dat de werken weer aangaan.”
Dat zijn kunstwerk kan worden aan- en uitgezet is niet de belangrijkste reden dat dit werk
van Job Koelewijn me zo intrigeert. Wat ik
mooi vind is vooral de samenhang van vorm
en inhoud. In het water heeft hij een tekst
geschreven, een citaat van de toneelschrijver
Samuel Beckett. Het is een Engelse tekst,
‘geschreven’ met uit het water opborrelende
luchtbellen: No matter – try again – fail again
– fail better. Het vluchtige van de tijd en ook
van al het geschrevene wordt opgeroepen
door die belletjes, die samen iets betekenen,
maar ook zo weer verdwenen zijn. De vertaling
van het Engels is niet zo makkelijk; misschien
iets als: ‘t Geeft niet – gewoon nog een keer
proberen – je faalt vast opnieuw – maar faal
dan beter. Duidelijk is in ieder geval dat de
kunstenaar ons een boodschap wil meegeven.
Het is volgens mij zelfs een troostende tekst.
Het heeft ook iets calvinistisch; de kunstenaar
is niet voor niets in Spakenburg geboren.

Uit het Schrijverscafé
Weten

Zonnig, sneeuw of regen

Wordt ons leven voortgedreven

voor sommigen een last

doordat we steeds meer willen weten?

voor anderen een zegen.

Zijn we niet bang te vergeten?

Stel je eens voor, hoe het zal zijn

Door te zoeken naar het nieuwe

als je leven zich afspeelt in de woestijn.

bestaat opnieuw weten.

Hele dagen die brandende zon!

Verliezen we niet onze basis

Nee, ik wou dat het sneeuwen nu al begon.

als ons bestaan wordt gemeten

We doen lekkere warme kleren aan

aan hoeveel we weten.

en kijken of we op het ijs kunnen staan.
Schone Schijn

zeker nu met al die oorlog, is het
daar echt niet fijn.
John de H.

Terwijl verkondigende kunst meestal snel verveelt is dat volgens mij hier absoluut niet het
geval. Daarvoor blijft de vorm van de tekst, de
lucht in het water, te bijzonder en te kwetsbaar. Over die kwetsbaarheid schrijft Hellweg:
“Twijfels over de technische haalbaarheid van
het beeld overschaduwden aanvankelijk het
enthousiasme van de Commissie Internationale
Beelden Collectie voor het voorstel van Job
Koelewijn. Dankzij zijn vasthoudendheid wist
hij de commissie uiteindelijk te overtuigen.”
De kwetsbaarheid betekent dus wel dat de installatie in de winter moet worden uitgezet.
Want de luchtpomp kan het begeven; de leiding kan verstoppen. Maar als je weet wat er
onderwater wacht verheug je je des te meer
op het lentemoment, wanneer dit verborgen
kunstwerk zijn boodschap weer kan laten zien.

Taco Noorman

Steun de Pauluskerk

Woestijn

Nee het leven in de woestijn

In een toelichting bij de installatie schrijft
Claudine Hellweg: “Met dit ingekorte citaat
van Samuel Beckett verwoordt Job Koelewijn
een optimisme dat hij voorstaat en graag door
wil geven aan anderen: het maakt niet uit als
je faalt en het leven je opzadelt met tegenslagen. Met doorzettingsvermogen, vastberaden
heid en geduld kom je hoe dan ook vooruit in
het leven. Misschien moet je je doelen aanpassen, maar er gloort altijd hoop” (in: Beelden in
Rotterdam, CBK 2002).

In deze rubriek publiceert de redactie, met
instemming van de auteur, een gedicht dat
werd gemaakt tijdens het “schrijverscafé”in de
Pauluskerk.
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Als u het werk van de Pauluskerk wilt
steunen, kunt u een bijdrage storten op
een van de onderstaande banknummers:
Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk:
NL17INGB0005450726
Commissie van Bijstand Pauluskerk:
NL30INGB0005566116
Vereniging Vrienden van de Pauluskerk:
NL42INGB0005173535
Pauluskerk Vluchtelingenwerk:
NL44INGB0000128044

Nieuw moreel fundament

De stad als gemeenschap en de rol van godsdienst hierbij
Terwijl ik dit schrijf zie ik in mijn ooghoek een uitnodiging in mijn inkomende email. Het
is een uitnodiging voor een bijeenkomst in Amsterdam: Kaballah voor joden en moslims. In deze barre tijden vind ik dit bijzonder hoopgevend, hoe klein ook. Want op dit
moment verkeren we in een shock. Dit is als je de media moet geloven voortdurend
onze gemoedstoestand. De aanslagen in Parijs hebben de angstige wereld nog banger
gemaakt. Alle aandacht gaat de laatste maand uit naar maatregelen om dit “ook hier”
te voorkomen.
In Rotterdam startte direct het aloude debat
over hoe je met elkaar omgaat en je dient te
gedragen (als moslim dan). De burgemeester
gaf de aftrap en zette de toon met zijn oproep
aan een ieder die zich niet wilde aanpassen om
“maar op te rotten”. In Arminius vond op
22 januari een speciaal debat plaats over dit
thema. Marianne van den Anker, de voormalig
Leefbaar wethouder en columniste van De
Moslimkrant riep op om weer stadsdebatten
te starten.

In 2005 heette dit nog de “islamdebatten” en
hierbij werd destijds de islamgeleerde Tariq
Ramadan met groot onthaal ontvangen door
de politici (zie hierboven) Hij zou bruggen
gaan slaan in de stad en de moslimsbewoners
erbij trekken. Hoe het afliep weten we allemaal.
Deze keer zal het hopelijk een debat zijn waarbij iedere Rotterdammer wordt aangesproken
en waar het verder zal gaan en de toon niet
alleen imperatief is (gij zult niet, gij zult wel),
maar ook over waarden, de universele waarden
zal gaan. Dat betekent ook dat er ruimte zal
zijn om te spreken over hoe men omgaat met
bijvoorbeeld vluchtelingen, en hoe men kijkt
naar de geopolitieke situatie (oorlogen in het
Midden Oosten). Want alles werkt door, er is
1 wereld en men kan nergens meer de ogen
voor sluiten.
Zo werden de waarden “vrijheid, gelijkheid en
broederschap” vorige maand nog gebruikt als
titel bij een debatshow. De titel dekte de lading helaas niet. Het ging hard tegen hard,
mensen namen geen blad voor de mond want
er is immers vrijheid van meningsuiting die
gebruikt zal worden, te pas, en totdat je er
onpasselijk van wordt. Een publiciste had

het over “dobbernegers”, refererend aan de
vluchtelingen die de Middellandse zee oversteken. Hopelijk zal de toon van onze Rotterdamse
nieuwe stadsdebatten enig fatsoen, ofwel beschaving kennen.
Interreligieus gesprek
Een welkome bijkomstigheid van de islam
debatten acht jaar geleden was de opkomst
van de dialoogbijeenkomsten. Dat wil zeggen
het op een gelijkwaardige basis elkaar aan
horen over, en delen van elkaars leefwereld. In
2008 was ik zo gelukkig om als secretaris aan
de slag te gaan bij het eerste Platform voor religieuze en levensbeschouwelijke organisaties
in Rotterdam. Ik heb er kennis mogen maken
met vele verschillende religieuze gemeenschappen en heb mijn gedachten over religie
ook bijgesteld.
Idealiter had het Platform onder andere moeten bestaan uit een dominee, pastor, rabbijn,
imam, een pandit en een vertegenwoordiger
vanuit de humanisten (wellicht een filosoof.)

Dit was echter niet altijd het geval en hierdoor
bleef een echt interreligieus gesprek helaas
uit. Er was niet veel animo. Kennelijk was het
te gekunsteld, te geforceerd en je zag steeds
dezelfde mensen, veelal professionals van orga
nisaties, die met elkaar het gesprek aangingen.
De mensen uit de wijken werden niet bereikt.
Een gemiste kans want juist dat inhoudelijke
gesprek, het elkaars religieuze verhalen vertellen, brengt zoveel ruimte en weldoening. Ik
Pauluswerk
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merkte het zelf toen ik na de periode als secretaris van het Platform, les ging geven op een
MBO school. Ik gaf burgerschapsonderwijs en
hier maakte ook religie en levensbeschouwing
deel uit van het curriculum. Uiteraard ruimde
ik daar voldoende ruimte voor in en zag dat de
verhalen over de religies er in gingen als zoete
koek. De leerlingen luisterden altijd ademloos
naar de verhalen over Abraham en Adam,
Noach, Abraham, Jezus en Mohammed: allemaal profeten die voorkomen in de koran en
de bijbel.
Abraham is hier de schakel. De stamvader van
de drie monotheïstische wereldreligies, die
voor zijn tent gezeten, mensen ontving uit alle
vier de windstreken. Die de afgoderij had afgezworen en zich had onderworpen aan die ene
God door middel van een verbond. De vader
van zowel Ismaël als van Izaäk. De vader die
bereid was zijn zoon te offeren maar er op het
laatste moment van weerhouden werd want
de God van Abraham maakte duidelijk, ‘geen
mensenoffers’ te verlangen. Dit zijn thema’s
om het interreligieuze gesprek aan te gaan,
maar er is ook nog een andere invalshoek.
Mystieke beleving
Zoals ik hierboven schreef, werd ik uitgenodigd
voor een gesprek tussen joden en moslims
over Kaballah. Vorig jaar nam ik deel aan een
dag in de Steigerkerk over de mystieke beleving in de islam en in het christendom. We

kwamen uit op gedeelde uitgangspunten en
verlangens.
Een mystieke stroming binnen de islam is het
Soefisme. We kennen het van de beroemde
Derwish dansers die ronddraaien met hun ene
hand gericht naar de hemel en de andere naar
de grond. Dit symboliseert het tegelijkertijd
ontvangen (van boven) en geven. In een beweging dus. Het jodendom kent dus Kaballah,
hierbij staat ook het geven en ontvangen cen-

traal. Het gaat hier te ver om diepgaand in te
gaan op alle deze mystieke stromingen, maar
het mooie ervan is dat ze een rode draad
bevatten die door in alle religies verweven is;
mystiek is verankerd in het DNA van de religies.
Mystiek laat het verlangen van de mens zien
naar geestelijke vervulling. Door zoveel mogelijk de mooie eigenschappen van God na te
leven (letterlijk!), komt men steeds dichterbij
bij God. Door verder te kijken dan wij met
onze vijf zingtuigen kunnen, proberen een
tipje van de sluier op te tillen en met een
transcendentale blik, proberen door de ogen
van God te kijken naar de wereld en de mens.
Daarbovenop komt de noodzaak om kennis
en wijsheid te vergaren. De Koran begint met
de oproep “Lees!” en de bijbel met het Woord.
Men ziet deze oproep ook sterk in het
Boeddhisme: verlangen naar, en de opdracht
tot verlichting. Mystici, filosofen en denkers
hebben door de geschiedenis van de mensheid betoogd dat de grootste zegening in het
leven de wijsheid is, en de grootste vloek onwetendheid.

Inayat Kahn over godsdienst en gemeenschap
Vorige week was ik zo gelukkig om een boekje te vinden over het Soefisme, “de boodschap
van Inayat Kahn, (1882-1927) de oprichter
van het universeel soefisme. Kahn was een
Indiase moslim die zich interesseerde voor de
grote levensvragen en daarbij over grenzen
heen keek. Hij bezocht priesters, mystici en
filosofen. Hij had een gedroomd deelnemer
aan het Rotterdamse interreligieuze Platform
geweest.

Zijn geschriften uit de 19e eeuw zijn nog altijd
actueel en leesbaar. Hieronder een uitspraak
van hem over de gemeenschap, en wat godsdienst daarin volgens hem betekent:
“En nu zijn we gekomen tot dat, wat gemeenschap wordt genoemd. De gemeenschap van
heden is niet gegrond op de houding van geluk brengen aan elkaar, maar veelal tot stand
gekomen op grond van gemeenschappelijk
belang bij een bepaald beroep of werk. De
mensen zijn in een bepaalde gemeenschap,
omdat zij allen in de mijnen werken, of omdat
allen postambtenaren zijn, of allen autobestuurders, of allen werklieden. En meestal
wordt zo’n gemeenschap georganiseerd, ten
einde een andere gemeenschap nadeel te berokkenen en niet om liefde tot anderen te
brengen. Als hun belangen worden bedreigd,
dan bereidt zo’n gemeenschap zich voor op
een tegenaanval en hoe krachtiger die uitwerkt, des te beter. Was de gemeenschap
maar gevormd met een godsdienstig ideaal
erin, was er maar vriendschap en sympathie
voor anderen. Maar in plaats daarvan is de
idee: hoe kunnen we als gemeenschap sterk
worden, ten einde voor onze rechten op te
komen en te zorgen voor ons eigen voordeel.
Er zijn tijden geweest, dat gemeenschappen
gevormd werden met een godsdienstig, met
een geestelijk ideaal, zodat zij waren als één
familie. Daarbij was elk lid van die familie met
een ander verwant in het ideaal van God, in
Pauluswerk
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de gedachte van een geestelijk ideaal, in de
gedachte elkaar te willen dienen, en nuttig te
zijn voor elkaar.”
Tip voor de aangekondigde stadsdebatten: ik
denk dat het goed is om in te zetten op het
concept van een echte gemeenschap. Dit
woord wordt niet meer gebezigd in de politiek.
Het behoort tot het domein van de religies.
Maar laten we een keer doorpakken. De polari
satie is al te ver gegaan en zoals Kahn van
mening is:
“De demonen van een bekrompen en agressief nationalisme moeten verbannen worden
en men zal opnieuw moeten leren de weg van
het midden te gaan en de extremen achter zich
te laten. De moraal behoeft een nieuw fundament.”
En als het de burgemeester niet lukt, pakt de
Pauluskerk de handschoen op. Je kunt haar
zeker als bewaker van waarden en normen
beschouwen. En bovendien beschikt zij over
vrije ruimten en dito geesten genoeg om een
mooi gesprek te starten.
Corien de Gier

Meer mensen laten kennismaken met de Pauluskerk
Gesprek met communicatiemedewerker Jacqueline Kolpa
Op 1 november 2014 trad Jacqueline Kolpa in dienst als communicatiemedewerker
van de Pauluskerk. Haar start werd overschaduwd door de hartproblemen waarmee
Dick Couvée te kampen kreeg. Dat was voor haar geen beletsel om uitvoering te gaan
geven aan de uitgangspunten van het communicatieplan.
Op een woensdagmorgen, tussen Sinterklaas
en Kerst, is het erg druk in de Pauluskerk. Voor
ons gesprek nemen we plaats in de kamer van
Dick Couvée. We hopen dat hij hier binnen afzienbare tijd zelf weer zit. De naam Kolpa
roept bij kenners van de Pauluskerk zulke

vader bracht hem in contact met mij. Ik was al
een aantal jaren als zelfstandig ondernemer actief als organisator van evenementen. In korte
tijd moest het draaiboek met het programma
in elkaar worden gezet. Dat is gelukt. In die
periode leerde ik veel mensen kennen die iets

Jacqueline Kolpa: motivatie en betrokkenheid medewerkers
en vrijwilligers erg groot

mooie herinneringen op, dat als het ware de
kerkklokken gaan luiden. Jacques Kolpa was jarenlang bestuurlijk betrokken bij de Pauluskerk.
Hij was de drijvende kracht achter de realisatie
van de nieuwbouw van de Pauluskerk. Kort
voordat hij in de zomer van 2013 onverwacht
overleed, maakte hij gelukkig de feestelijkheden
rond de opening van de nieuwe kerk voluit mee.
Het was je vader die je liet kennismaken met
de Pauluskerk, veronderstelt de redacteur.
Jacqueline antwoordt: “Als kind bezocht ik met
mijn ouders de oude Pauluskerk. Mijn vader
vertelde altijd veel over wat daar gebeurde: de
dak- en thuislozen, de verslaafden, en de vluchtelingen. Het maakte indruk op me. Ik ben gelovig opgevoed, bezocht jeugddiensten en ging
tot mijn 18e jaar naar de kerk. De Pauluskerk
gaat over mensen, dat is een mooie vorm van
kerkzijn”. Op enig moment werd je daar toch
actief, vervolgt de redacteur. “Dick Couvée
zocht iemand die de coördinatie van de festiviteiten rond de openingsweek van de nieuwe
kerk kon verzorgen”, vertelt Jacqueline. “Mijn

met de Pauluskerk te maken hebben. Vervolgens liet het me niet meer los. Ik vroeg Dick
Couvée of ik iets kon doen. De functie van
communicatiemedewerker kwam beschikbaar.
Zodoende ben ik nu 20 uur per week, verdeeld
over 4 dagen, verbonden aan de Pauluskerk.”
De redacteur merkt op, dat dit heel anders is
dan vanuit huis als zelfstandig ondernemer
werken. Jacqueline beaamt dat: “Omdat ik
iedereen goed wilde leren kennen, besloot ik
vanaf het begin om elke dag te werken vanuit
de Pauluskerk. Voordat ik ergens een mening
over kon hebben, moest ik weten hoe de lijnen
lopen. Wie doet wat, wie werkt samen met
wie, en waar zitten mogelijke knelpunten in de
organisatie. De motivatie en betrokkenheid
van de medewerkers en vrijwilligers is erg
groot, merkte ik al gauw. Mijn eerste prioriteit
is het vernieuwen van de website. Voor veel
mensen van buiten is dat de eerste kennis
making met de activiteiten. Je moet snel en
gemakkelijk een indruk krijgen van wat er
gebeurt, wanneer en door wie”.
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De redacteur heeft de indruk dat ze zich goed
thuis voelt in de Pauluskerk. “Ik vind het heel
prettig om voor een maatschappelijke organisatie te mogen werken, waar met weinig geld
mooie en leuke dingen tot stand moeten
worden gebracht”, zegt Jacqueline. “Op korte
termijn krijgen we een informatiescherm op
het kerkplein. Dit zal de mensen meer informatie geven over wat er allemaal gebeurt in de
Pauluskerk. Daardoor kan er op een effectievere manier worden gecommuniceerd. Zonder
subsidie kan toch veel tot stand worden gebracht. Donaties en giften maken allerlei activiteiten mogelijk. We moeten stimuleren dat
mensen mooie initiatieven gaan bezoeken,
zoals het kledinghuis, de programma’s van
Nieuwe Grond en de muziekavonden met het
orgel. Langs die weg moeten mensen ontdekken wat hier allemaal gebeurt.”
Er heersen altijd nog vooroordelen over wat de
Pauluskerk doet, stelt de redacteur. “Daarom
is het belangrijk om in gesprekken met mensen van buiten uit te leggen dat de marges in
het leven smal zijn”, roept Jacqueline. “Voor je
het weet, lig je zelf in de goot. Mijn vader gaf
ons een bescheiden maar degelijke opvoeding. Hij had het erg druk met zijn makelaarskantoor én met de Pauluskerk. Maar hij benadrukte altijd dat je jezelf moet blijven en
mensen moet zien te ontmoeten die je iets
brengen.”
De kerk als markt, is een oude typering van
Hans Visser die nog steeds van toepassing is
op de Pauluskerk, vindt de redacteur. “Er is
voor bijna iedereen wel iets te doen”, bevestigt
Jacqueline. “Ik heb al een kijkje genomen bij
het schilderen, de muziek en de taallessen.
Ook heb ik deelgenomen aan het kerkcafé.
Het schrijverscafé is nog steeds een succes. Het
motiveert me enorm als ik hoor dat sommige
bezoekers, binnen hun grenzen, gelegenheid
krijgen een stukje vrijwilligerswerk te doen. Als
ik binnen deze organisatie een rol kan vervullen
om mensen te verbinden en met elkaar te
laten praten, ben ik een gelukkig mens. Alle
uitingen van de Pauluskerk, zowel intern als
naar buiten ga ik de komende tijd belichten.
Dat ga ik niet alléén doen, maar ik breng een
aantal mensen samen die op verschillende gebieden daarbij kunnen helpen.”
We sluiten ons boeiende gesprek af met het
maken van de foto. De volgende afspraak voor
Jacqueline heeft zich al gemeld.
Hans Valkenburg

Overpeinzingen van een “ambassadeur” van de Pauluskerk

Leven en laten leven!

De bedrieglijke tekst op het toegangshek van concentratiekamp Buchenwald: Jedem das Seine (ieder het zijne…)
De ondertitel van dit artikel is een wens en
geen realiteit. In de dierenwereld wordt meestal een ander het leven ontnomen omdat er nu
eenmaal gegeten moet worden. De mens
onderscheidt zich, doordat deze soort anderen
het leven ontneemt omdat hij of zij anders
leeft, anders is of een andere mening heeft.
Godsdienstfanaten ontlenen aan oude beweringen die duizend jaar en langer geleden
door mensen op schrift zijn gesteld, de legitimi
teit om in hun ogen ongewenste opvattingen,
tekeningen of leefwijzen te vergelden met barbaarse moordpartijen.
Ook zonder godsdienstwaanzin kan het fout
gaan. In toenemende mate wordt in diverse

Afrikaanse landen het leven van seksuele
minderheden onmogelijk gemaakt met het argument dat deze groepen een gevaar vormen
voor de regionale cultuur.
Dat oostenwind, vooral in de winter, koude
lucht naar onze kant van de wereld blaast is
bekend. Er komt nog meer kou uit het oosten.
De Russische regering heeft nieuwe stappen
gezet om het minderheden die niet passen
binnen de “traditionele samenlevingsverbanden” moeilijk te maken. Eind december 2014
is er een wet bekrachtigd die het transgenders
verbiedt om een rijbewijs te hebben. Deze
mensen worden verantwoordelijk gehouden
voor het hoge aantal verkeersdoden in Rus-

land. Daarom is het deze groep “psychisch
gemankeerden” niet meer toegestaan met
een auto de weg op te gaan. Een kwetsbare
minderheidgroep zonder enige aanleiding tot
zondebok verklaren, is in het land van tsaar
Poetin aantrekkelijker dan het gigantische alcoholprobleem onder ogen te willen zien. De
toenemende neiging tot “zuivering” door bepaalde bevolkingsgroepen uit te sluiten van
normale burgerrechten, roept herinneringen
op aan een tijdperk dat 70 jaar geleden werd
afgesloten bij het einde van de Tweede Wereldoorlog.
De Pauluskerk is vanaf het begin van de jaren
tachtig van de vorige eeuw ook een herberg
geweest voor travestieten, transseksuelen en
andere minderheden. De instroom van mensen met allerlei verschillende geloven en culturen, mag er niet toe leiden dat traditionele
opvattingen de hiervoor genoemde groepen
wegdrukken. De Pauluskerk zal alert moeten
blijven. Een duidelijke standpuntbepaling en
goede voorlichting zal instromers uit allerlei
delen van de wereld moeten verplichten respect te tonen voor minderheden die wellicht
in hun land van afkomst of cultuur, niet geaccepteerd worden.
Hans Valkenburg

Concentratiekamp Amersfoort
met op de executieplaats
het monument De Stenen Man.
Pauluswerk
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ACTIVITEITEN PAULUSKERK

“Wie had dat gedacht”

Degene die ik geïnterviewd heb voor dit stukje is Saïd.
Naam:
Saïd, toch staat Saïd binnen de Pauluskerk
vooral bekend als Ben. Ben is een afkorting van
zijn achternaam.
Geboren:
Saïd is geboren in Casablanca, Marokko.
Opgegroeid:
Saïd was 5 jaar toen eerst zijn moeder overleed
en een jaar later zijn vader. Hij werd toen
ondergebracht in een kindertehuis waar hij tot
zijn 18e heeft gewoond. Toen hij 18 was geworden heeft hij de boot gepakt naar Marseille.
Hier heeft hij een tijdje gewerkt in de bouw.
Vervolgens heeft Saïd in veel landen zijn geluk
proberen te vinden, zoals in, Italië, Duitsland
en België. Toen hij 24 was kwam hij naar
Amsterdam om hier te wonen en werken. Hij
vertelt dat hij voetbalde bij de club “Watergraafsmeer” en dit heel leuk vond. Saïd heeft
6 jaar in Amsterdam gewoond en is vervolgens
naar Rotterdam gekomen. Sindsdien heeft hij
altijd in Rotterdam gewoond.

Verder vind hij het maar niks om heel de dag
thuis te zitten en steekt graag de handen uit
de mouwen.
Hobby’s:
Saïd houdt erg van sport. Vroeger speelde hij
basketbal in het kindertehuis waar hij woonde.
Dit kon hij behoorlijk goed, helaas door zijn
lengte kon hij geen prof worden. Verder vind
hij het ook leuk om te voetballen.
Geluksgetal:
Dit is 7, zomaar. Op de vraag wat hem nog
meer geluk heeft gebracht of kan geven zegt
hij; zijn eigen eten, zijn vogeltjes maar vooral
dat hij in 2010 helemaal gestopt is met gebruiken. Hier is hij heel trots op en blij mee.
Lievelingskleur:
Groen
Lievelings muziek:
Van alles, maar voornamelijk countryblues.

Motivatie:
Saïd is blij dat de Pauluskerk hem goed heeft
geholpen en wil daarom graag wat terug doen.

Lisa Hendriks
Pauluswerk
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Open Huis
Iedere dag van de week ➔ 9:00 - 21:00 uur
Open Atelier
Iedere maandag ➔ 13:30 - 16:30 uur
Medische dienst (uitsluitend op afspraak)
Voor het maken van een afspraak:
Telefoon 010 - 4135600 (maandag t/m donderdag)
Eethuis
Iedere dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond
➔ 17:00 - 18.00 uur
Voedselbank
Elke vrijdag ➔ 9:30 - 11:30 uur
Juridisch inloopspreekuur
Iedere dinsdagmiddag ➔ 13:00 - 17:00 uur
Vluchtelingenspreekuur 			
Iedere dinsdag ➔ vanaf 11.00 uur
Iedere donderdag ➔ vanaf 14.00 uur
Maatschappelijk werk spreekuur
Iedere dinsdag ➔ van 9.30 -12.00 uur
Iedere donderdag ➔ van 9.30 -12.00 uur
Kledinghuis
Iedere dinsdag-, donderdag- en vrijdag
➔ 9:00 - 16.00 uur
Taallessen
(voor informatie: www.pauluskerkrotterdam.nl)
Avondgebed				
Iedere vrijdagavond ➔ 20:00 uur
Kerkcafé
Iedere werkdag ➔ 12:00 - 13:00 uur
Zondagmiddag ➔ 17:00 - 18:00 uur
Kerkdienst
Elke 1e zondag van de maand ➔ 10:30 uur
Begeleide stilteviering
Elke 2e zondag van de maand ➔ 10:30 uur
Engelstalige dienst
Elke 3e zondag van de maand ➔ 10:30 uur
Wake bij Detentiecentrum
Rotterdam (Zestienhoven)
Elke 1e zondag van de maand
➔ 19:00 - 20:00 uur
Bezoekadres Pauluskerk:
Mauritsweg 20, 3012 JR Rotterdam.
Voor meer informatie over activiteiten van de
Pauluskerk zie ook www.pauluskerkrotterdam.nl

COLOFON
Pauluswerk beschrijft activiteiten van de
Pauluskerk en is bedoeld voor leden, vrienden
en belangstellenden van de Pauluskerk.

REDACTIE
Dick Couvée, Corien de Gier en
Hans Valkenburg. Het eerstvolgende nummer
verschijnt juni 2015. Reacties, mededelingen
en bijdragen voor dit nummer kunnen tot
uiterlijk 23 mei 2015 gestuurd worden naar:
Stichting Samen 010,
Hang 7, 3011 GG Rotterdam
tel.: 010 - 466 67 22
e-mail: info@samen010.nl
Plaatsing is ter beoordeling aan de redactie.
Ontwerp: Studio Voetnoot, Utrecht Druk:
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