
daadwerkelijke hulp

Pauluswerk
   Overwin het kwade door het goede

Jaargang 18 - oktober 2014  -  nummer 3

Is Rotterdam een stad alleen      
voor stoere mensen?   2

Verhalen verbinden   3

Schrijverscafé   3

Botsing der beschavingen?   4

Overpeinzingen van een ’ambassadeur’  
van de Pauluskerk   5 

Gesprek met Wolter Pot,     xxxxxx                      
penningmeester DC Pauluskerk   6

Tien jaar leerhuis met Ds Kees Schakel,  
dat is niet niks!   7

“Wie had dat gedacht”   8

Pauluswerk  1 oktober 2014

bezinning

ontmoet
ing



Pauluswerk    oktober 2014

Een stoere man?
Er meldt zich een man op mijn spreekuur. Hij 
slaapt al twee maanden op straat en weet niet 
hoe het verder moet. Hij heeft wel geprobeerd 
om weer onderdak te komen, maar heeft geen 
adres. Wie geen adres heeft, wordt door de 
gemeente niet geholpen. Hij werkte als zzp-er 
en had een eigen bedrijf, dat aanvankelijk 
goed liep. De inkomsten liepen daarna terug, 
hij maakte zich steeds meer zorgen, sliep 
steeds slechter, raakte ongeconcentreerd en 
depressief, kon zijn lasten niet meer betalen, 
raakte in de schulden, daarna op straat. Hij 
heeft het gevoel, dat hij de laatste maanden 
geleefd heeft in een soort verdoving. Kan ei-
genlijk niet geloven, dat hij nu op straat is. Dat 
overkwam toch alleen die andere mensen:  
losers, verslaafden, vluchtelingen?! Niet hem. 
Hij kon toch zijn eigen boontjes wel doppen. 
Dit is een voorbeeld uit velen, dat voor mij  
typeert wat er aan de gang is.           

“Rotterdam is een stad voor  
stoere mensen”
Het nieuwe collegeakkoord wil Rotterdam  
opstuwen in de vaart der volkeren. Het gaat  
allemaal om een ‘kendoementaliteit’, de Rot-
terdamse variant op de ‘hardwerkende Neder-
lander’. Er worden voorstellen gedaan voor 
meer zeggenschap voor Rotterdammers, voor 
een veilige, levendige en gezellige stad, voor 
beter onderwijs, voor meer ruimte voor onder-
nemerschap, voor veel meer participatie in de 
zorg, voor ouderen en voor de buurt. Een paar 
citaten uit het akkoord: “Om die uitdagingen 
de komende jaren aan te gaan en de kansen te 
benutten, is lef, daadkracht en een open vizier 
nodig. We moeten het gaspedaal intrappen en 
samen dingen uitproberen. Rotterdam is een 
stad voor stoere mensen. Voor de komende vier 
jaar hebben we Rotterdamse branie nodig”. En: 
“Ons akkoord begint bij meer zeggenschap 
voor Rotterdammers in een veilige, levendige 
en gezellige stad. In zo’n stad kan en mag je 

verwachten, dat mensen iets van hun leven 
maken. In zo’n stad verbazen we ons over aso-
ciaal gedrag en spreken we elkaar daar op 
aan. In zo’n stad nemen buurtbewoners het 
initiatief in hun straten. In zo’n stad heerst een 
“kendoementaliteit”. En: “Rotterdam gaat niet 
vanzelf. Rotterdam is de stad van doorzetters 
met opgestroopte mouwen. Die doorzetters 
met opgestroopte mouwen verdienen en krij-
gen vanaf nu meer gehoor bij de overheid”. Ik 
heb het nu maar even niet over de ronkende 
taal van dit akkoord. Ik ben er op zichzelf ook 
niet tegen, dat er meer een beroep wordt ge-
daan op de verantwoordelijkheid van burgers 
zelf, juist daar waar mensen wonen en leven, 
in gemeenten en buurten. De veel geprezen 
participatie-samenleving, met nieuwe, maar 
nog niet gevonden rollen voor burgers en over-
heden beschouw ik zelfs als een “blessing in 
disguise”. Waarom dan voor de zoveelste keer 
zorg en kritiek van mijn kant? Het venijn van 

het akkoord zit in de staart, volgens mij. Aan 
het slot staat het “financieel kader”. Daar komt 
de aap uit de mouw. Er wordt de komende 
jaren bezuinigd, oplopend tot 74 miljoen in 
2018. Met name op armoedebeleid, maat-
schappelijke opvang en het ambtenarenappa-
raat. Er wordt ook extra uitgegeven, oplopend 
tot 70 miljoen in 2018. Met name voor verla-
ging van lokale lasten (minder lasten voor bur-
gers, minder lasten voor ondernemers) en voor 
extra onderwijs en infrastructuur. Dat betekent 
dus “kendoe” in de praktijk. De nadruk ligt op 
stoer. Rotterdam is er voor mensen die “stoer” 
kunnen en willen zijn. Niet op mensen in het 
algemeen. Maken Rotterdammers niet allemaal 
deel uit van de stad? Gewoon, omdat ze er 
wonen en leven.  Of ze nu stoer zijn of niet. 
Nee! Wie stoer is mag meedoen. Wie niet 
stoer is niet. In een stad met de snelst groei-
ende armoede van het land, met meer dan 
100.000 mensen die leven onder de armoede-
grens, waaronder tienduizenden kinderen, 

waar het aantal huishoudens, dat eet van de 
Voedselbank in 1 jaar groeide van 4300 naar 
5900, kiest het college van Rotterdam voor de 
stoeren, de kansrijken, en niet voor de niet-
stoeren, de kansarmen. Daarmee gaat de Rot-
terdamse overheid fundamenteel dubbel de 
fout in, volgens mij. Net als de landelijke over-
heid in Den Haag.
 
Mensen zijn fundamenteel kwetsbaar
Nog niet zolang geleden wantrouwde de over-
heid haar burgers. Burgers waren vooral “cal-
culerende” burgers, die zich opstelden als klant, 
consument van overheidsdiensten. Nu is het 
helemaal de andere kant op. De overheid 
straalt nu plotseling veel vertrouwen in haar 
burgers uit, op het overdrevene af. Burgers zijn 
krachtig, vitaal, zij “kennen” heel veel. Op de 
achtergrond speelt het dominerende, neolibe-
rale beeld van mens en maatschappij. Volgens 
dat ideaalplaatje zijn mensen zelfstandige, 
zelfredzame individuen. Zij gedijen bij compe-
titie en streven hun eigen belang na. Volgens 
dat beeld zijn mensen sterk en in staat zichzelf 
te redden. Zij hebben anderen niet nodig. 
Stoer, zeggen ze in Rotterdam. Willen is kun-
nen of “kennen”. Als je sterk bent, vitaal, 
energiek, dynamisch, avontuurlijk, kortom 
stoer, dan ben je OK. Wie dat niet is, is niet 
OK. Het neoliberale mensbeeld is een verre-
gaande vorm van wens- en illusie-denken, vol-
gens mij. Een ernstige vertekening van de 
menselijke werkelijkheid en daarmee onjuist 
en ook gevaarlijk. Volgens het bijbelse en 
christelijk-sociale denken zijn mensen intrin-
siek kwetsbare wezens. Dus fundamenteel 
niet stoer. Elke dag, elk uur van de dag kan mij 
iets overkomen, dat mijn hele mooie en stevig 
gewaande bestaan in duigen gooit. Dat is pre-
cies de ervaring van veel bezoekers van de 
Pauluskerk. Er hoeft maar “dit” te gebeuren 
en je zit aan de andere kant van streep. Je 
raakt je partner kwijt, je wordt ziek, je raakt 
zonder werk, in de schulden en boem, je hele 
bestaan stort in elkaar. Een overheid, die dat 
fundamentele aspect van het mens-zijn niet 
ziet of niet wil zien, is bezig haar beleid te bou-
wen op existentieel drijfzand. Dat is precies 
wat Rotterdam aan het doen is. Daar komt 
ook dit bij. Het aantal mensen dat overver-
moeid of gestrest is, neemt hard toe. Het SCP 
schat, dat ongeveer 10% van de jonge men-
sen te maken krijgt met een burn-out ! Ken-
doe, stoer, ze betekenen nog meer prestatie-
maatschappij. Er zijn in Rotterdam vele 
duizenden die dat niet halen.

Is Rotterdam een stad alleen voor stoere mensen?
Rotterdam heeft een nieuw college. Dat nieuwe college heeft een nieuw programma, het coalitieakkoord 2014 - 2018. Daaronder de 

handtekening van drie partijen: Leefbaar, D’ 66 en CDA. Het heet: “Volle kracht vooruit”. Het is vlot en helder geschreven. De tekst 

is duidelijk door de handen van een goede communicatie-adviseur gegaan. Maar ik houd mijn hart vast, vooral voor de mensen in 

de marge en aan de onderkant van de Rotterdamse samenleving. Nog meer tweedeling is niet goed voor de stad als geheel.  
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Schild voor de zwakken
Ik vraag mij ten zeerste af of het Rotterdamse 
college bij het opstellen van het coalitie-akkoord 
eigenlijk wel heeft nagedacht over de vraag wat 
eigenlijk de taken van de overheid zijn. Hadden 
we eerst een “dikke overheid”, die alles voor 
ons regelde van de “wieg tot het graf”, daarna 
een “dikke markt”, die alles zou oplossen, maar 
dat niet waar maakte, nu stomen wij in volle 
vaart op naar een “dikke samenleving”, waarin 
burgers alles zelf moeten oplossen. In Rotter-
dam via “kendoe”. Volgens het christelijk-socia-
le denken is een van de centrale taken van de 
overheid het werken aan publieke gerechtig-
heid. De gereformeerde hoogleraar Herman 
Dooyeweerd sprak in dit verband van “publieke 
verbandsgerechtigheid” als kerntaak van de 

overheid. Zo is het de taak van de overheid om 
te zorgen, dat de “markt” niet allesoverheer-
send gaat worden en zich gaat bewegen op ter-
reinen, waar ze niets te zoeken heeft. De thuis-
zorg en de gezondheidszorg bijvoorbeeld. Het 
is hoe dan ook haar taak te zorgen voor afdoen-
de sociaal vangnet voor al die mensen die het 
korter of langer niet op eigen kracht redden. Of 
ze dat nou aan zichzelf te danken hebben of 
niet. Dat is niet alleen sociaal, maar ook een 
zaak van welbegrepen eigenbelang. Uit talloze 
rapporten blijkt bijvoorbeeld, dat geld, dat is 
uitgegeven voor de maatschappelijke opvang 
zeer effectief is. Het voorkomt, dat je op andere 
terreinen van zorg het drie- of viervoudige moet 
uitgeven om de schade weer te repareren als 
overheid of als samenleving.

Met dit collegeakkoord maakt het college Rot-
terdam dus niet sterker volgens mij, maar 
zwakker. Het heeft geen oog voor de groei-
ende tweedeling, die het zelf mee veroor-
zaakt, overschreeuwt zichzelf met een illusio-
nair mensbeeld en doet niet wat zij als 
overheid hoort te doen voor de meest kwets-
baren in Rotterdam. Het is hoog tijd met el-
kaar te spreken over een werkelijk leefbare 
participatie-samenleving waarin alle mensen 
in Rotterdam de kans krijgen om mee te doen, 
kansrijken èn kansarmen, stoer of niet stoer.  

Dick Couvée            

Uit het Schrijverscafé
Geluk

Gelukkig zijn, dat zijn de momenten in het leven

dat het wel goed zit.

Momenten in het leven die oproepbaar zijn, maar

niet die euforie geven als toen op dat moment zelf.

Gelukkig zijn dat wil iedereen, alleen is het

niet voor iedereen weggelegd. Iedere dag ellende

kennen we niet, dus laten we daar gelukkig om zijn.

Michael S.

Wegen

Er zijn vele wegen

welke kant moet ik gaan?

Is het niet wikken en wegen?

Zonder ergens naar toe te gaan.

Het is geen doelloos gedoe

het geeft alle richtingen aan.

Wat de toekomst zal zijn van mijn bestaan?

Mijn bestaan bestaat uit wegen van wegen.

Harry G.

In deze rubriek publiceert de redactie, met instemming van de auteur, een gedicht dat werd gemaakt 

tijdens het “schrijverscafé”in de Pauluskerk.

Steun de Pauluskerk 

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

Stichting Ondersteuning Mensen Zonder 
Verblijfstitel Pauluskerk (Stichting OMZO): 
NL44INGB0000128044

Op zaterdag 13 september 2014 beleefden 

we de ingebruikname van de Verhalen-

machine in de Pauluskerk. Na een mooie 

openingstoespraak van Carry, werd de 

machine onthuld. 

In 2013 zijn initiatiefnemers Lieke van Pruijsen 
en Bieke Versloot gestart met de Verhalen-
ateliers waarbij bezoekers van onder andere de 
Pauluskerk, Nico Adriaans Stichting en ViaKunst 
met andere Rotterdammers samenwerken aan 
verhalen en inzichten over geluk, toeval en de 
loop van het leven.

Onder de titel “You win some, you lose some” 
reist de verhalenmachine, - een echte one-arm-
bandit! door de stad. 
Een goed initiatief want zeg nou zelf, verhalen 
vertellen, dat is de grootste en meest effectieve 
verbindende schakel in de geschiedenis van de 
mensheid. De Verhalenmachine zal het komen-
de jaar op allerlei plekken te vinden zijn. 

Zoals bijvoorbeeld op het Lezersfeest. Op  
zaterdagavond 8 november vindt het Lezer-
feest plaats in de Centrale Bibliotheek Rotter-
dam. De Verhalenmachine is deze avond live 
te bewonderen op de eerste etage!

Voor een overzicht van de tour van de verha-
lenmachine zie de website: http://rotterdams-
geluk.nl/nl

Corien de Gier
        

Verhalen verbinden
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We herdenken dit jaar dat het 100 jaar geleden is, dat de eerste wereldoorlog uitbrak. 

De bloedigste oorlog in de geschiedenis van de mensheid. We herdenken de doden en 

eren de helden die ons bevrijding brachten. En steeds wordt er gewezen op de lange 

vrede in Europa sinds 19451). 

Echter, in de het Midden-Oosten heersen er nu 
al jaren oorlogen. In Syrië bestrijdt de dictator 
Assad met zware wapens en terreur zijn eigen 
burgerbevolking. En deze zomer werd ook 
weer de Palestijnse burgerbevolking in haar 
eigen gevangenis gebombardeerd door het  
Israëlische leger. En ondanks de vele demon-
straties bleven de mensen die de dienst uit-
maken, in woord en daad passief. 
Tot de aanhangers van de Islamitische Staat 
ten tonele verschenen. Zij leken alle haat van 
de wereld samen te smeden tot een grote slo-
persbal. Nadat ze, al in maart 2013 in Raqqa in 
Syrië de hele bevolking onder de knoet van de 
religieuze politie hadden gebracht, stootten ze 
in juni door naar Irak waar ze een kalifaat uit-
riepen. 

Op dit moment zijn wij getuigen van een open-
lijk brute terreur. Het beangstigt ons des te 
meer omdat er jonge mannen en vrouwen zijn 
in ons land, die openlijk sympathiseren en zelfs 
afreizen naar oorlogsgebied om mee te vech-
ten. De rekrutering van jongeren door IS vindt 
plaats via internet, onder andere door compu-
terspelletjes waarin de daden van de IS verheer-
lijkt worden. De Islamitische Staat is de nacht-
merrie die werkelijkheid werd, en de beelden 
die we doorkrijgen via internet lijken precies te 
passen bij de het angstvisioen dat ons al ruim 
twee decennia wordt voorgehouden. 

Botsing der beschavingen
In 1993, ruim twintig jaar geleden, verscheen 
het artikel “the clash of civilisations?”: de bot-
sing der beschavingen van Samuel Huntington 
in het tijdschrift “Foreign Affairs”. Het vraag-

teken, werd bij het verschijnen van het gelijk-
namige boek weggelaten en er werd een sub-
titel toegevoegd, “the remaking of the new 
world order”. 
Huntington ontvouwt in zijn boek het scenario 
waarbij er een ideologische strijd heerst tussen 
het Westen en de islam. Hij voorspelt dat er 
met het einde van de Koude oorlog in 1989, 
een nieuwe krachtmeting zal plaatsvinden. 
Deze theorie deed in de jaren negentig opgeld 
onder verschillende denkers en schrijvers. De 
boektitels spraken boekdelen: “Jihad versus 
Mcworld” van Benjamin Barber uit 1992, en 
het artikel van de historicus Bernard Lewis, 
“The roots of muslim rage” waarin voor het 
eerste de botsing der beschavingen werd geïn-
troduceerd. Er werd door zowel Lewis als Hun-
tington een sterk wij-zij-gevoel gecreëerd 
waarbij de Westerse normen en waarden en 
het kapitalisme tot ideaal werden verheven. 
Een belangrijk detail is dat Samuel Huntington 
een adviseur was van het Pentagon. Net zoals 
Bernard Lewis overigens. Huntington leek met 
zijn boek een programma te beschrijven. Hier-
bij werd het vijandbeeld ‘communisme’ ver-
vangen door het vijandbeeld ‘islam’

Oriëntalisme
Edward Said, een Palestijns-Amerikaans litera-
tuurwetenschapper was een fel tegenstander 
van Huntington en Lewis. Said introduceerde 
het begrip Oriëntalisme. In zijn boek dat in 26 
talen verscheen (Orientalism. Western Con-
ceptions of the Orient 1978) beschrijft hij hoe 
er een hardnekkig beeld ontstond over de Ara-
bische wereld. Hij beschouwt deze beeldvor-
ming als een herhalend repertoire van karika-
turen. Denk aan de schilderijen met sensuele 
vrouwen, blanke slavinnen en mannen met 
een angstaanjagend bruut uiterlijk op paarden 
en kamelen. Het is de schepping van de 
“stereo type ander”, waardoor men de eigen 
identiteit kan vormen. Dit komt overigens erg 
bekend voor. In ons land lijken sommige men-
sen zich pas bewust te worden van de “eigen” 
cultuur in oppositie tot die van “de ander”. De 
meest extreme vorm van deze categorisering 
van mensen is dehumanisering. En wat daar-
van het gevolg is, zien we nu gebeuren in Irak 
en Syrië.

De fysieke botsing der beschavingen bleef uit 
tot de aanslagen van 11 september 2001. Het 
Westen sloeg terug met de “coalitie van de 
bereidwillige”. 

Afghanistan werd direct dat jaar aangevallen, 
en in 2003 volgde de (illegale) oorlog tegen 
Irak. De rest is bekend. De Amerikanen ge-
bruikten bommen met uranium, waardoor nu 
nog mismaakte kinderen worden geboren, 
Amerikaanse soldaten, ver van huis en vaak 
onvoorbereid en gefrustreerd, gedroegen zich 
soms als beesten. We kennen allemaal de 
beelden uit de gevangenis Abu Ghraib en de 
video die door toedoen van klokkenluider 
Bradly Mannings uitlekte. Een busje met bur-
gers en kinderen werd uit de lucht beschoten 
door Amerikaanse soldaten die er uitbundig 
commentaar bij leverden alsof ze een compu-
terspel bestuurden. 

Arabische lente
Na 8 jaar verlieten de Amerikanen het land. En 
intussen was ook de Arabische lente uitgebro-
ken. De relatief makkelijke val van de regimes 
in Tunesië en Egypte veroorzaakten een crisis 
onder de jihadisten. Zij hadden niets betekend 
in het ten val te brengen van de dictators. Ze 
raakten in diskrediet. Geweldloze actievoer-
ders zonder duidelijke leiders hadden meer 
succes. Maar de Arabische lente was voor ve-
len een teleurstelling en de inleiding tot nog 
meer onderdrukking. In Egypte werden de de-
mocratische verkiezingen weer teruggedraaid 
en in Libië lijkt men terug te zijn gegaan naar 
de tijd van de stammenoorlogen. 

Apotheose
De Islamitische Staat lijkt op dit moment de 
gevreesde apotheose te zijn van zaden van 
haat die al vanaf eind jaren negentig zijn ge-
plant. De IS groeit door een enorme influx van 
jonge haatdragende mannen uit de omringen-
de landen en Europa. Mannen die op filmpjes 
spreken in een taal van geweld en haat. Die 
zelfs zonder schaamte zeggen hun eigen kin-
deren te indoctrineren. Ik zie fragmenten van 
de religieuze politie in Raqqa en ik betrap me 
erop associaties te krijgen met een klucht, met 
scènes uit Monty Python. De rede is volkomen 
weggevaagd en het is zo erg dat het bijna gro-
tesk wordt.

Botsing der beschavingen?

1) Dit dient overigens meestal om nut en noodzaak van 
de Europese Unie aan te tonen. Echter, hierbij wordt 
dan de gewelddadige barbaarse oorlog in het voormalig 
Joegoslavië vergeten.
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Veel misverstanden leiden tot spanningen, tot ruzies, tot bedreigingen en kunnen uit-

eindelijk oorlogen met marteling en doodslag tot gevolg hebben. We weten uit ervaring 

dat de toon de muziek bepaalt, anders gezegd: de wijze waarop we iemand benaderen 

is van invloed op de reactie die we losmaken. Met muziek alléén komen we er niet. 

Taal is ons belangrijkste middel om aan een ander kenbaar te maken wat we bedoelen. 

Er wordt tussen mensen vaak veel gepraat, maar weinig gezegd. Tevens ontbreekt bij 

sommige mensen, zoals Simon Carmiggelt dit zo treffend uitdrukte, de luisterfunctie. 

Men luistert niet naar de ander, maar toetert alleen het eigen verhaal rond. 

Het wordt nog complexer wanneer wij niet 
dezelfde taal spreken. Zelfs wanneer we  
onderling officieel dezelfde taal spreken,  
ontstaan misverstanden omdat uitdrukkingen 
soms streekgebonden zijn en elders een an-
dere betekenis hebben. Hoe moeilijk moet het 
dan zijn als mensen met ieder een verschil-
lende moedertaal, met elkaar praten in een 
voor beiden vreemde taal? Het probleem zit 
niet in de oppervlakkige dingen, die kunnen 
we elkaar wel bijbrengen. Nee, het gaat om 
de nuanceringen. Wat bedoelt die ander nu 
eigenlijk precies? Wat voelt die ander? Be-
grijpt hij of zij wat ik probeer uit te leggen? 
Wanneer mensen elkaar niet begrijpen kan dit 
leiden tot woede en frustratie.
We behoeven niet te streven naar taalpurisme. 
Maar, als iedereen eigen taalregels gaat han-
teren, leidt dit ook weer tot onbegrip. Enige 
regelgeving heeft op dat punt wel degelijk 
nut. Ook in het wegverkeer hanteren we basis-
regels, die bij massale overtreding tot chaos 
leiden: in dit land rijden we rechts, heeft 
rechts voorrang (ook de fietser binnen de be-
bouwde kom!) en stoppen we bij roodlicht.

In de Bijbel staat een verhaal over de bouw 
van de toren van Babel. Het zou de bedoeling 
zijn die toren tot in de hemel te bouwen en zo 
de macht van God aan te tasten. God zou 
echter hebben ingegrepen, door de eenheid 
in de taal die de arbeiders spraken overhoop 
te gooien, zodat het bouwproces spaak liep. 
Je kunt je afvragen, of het niet handiger was 

geweest als alle aardbewoners dezelfde taal 
waren blijven spreken. Ach, die toren. De 
maximaal bereikbare hoogte zou beperkt ge-
weest zijn door de natuurkundige wetten. 
Wat we aan dit verhaal wel hebben overge-
houden, is de bekende “Babylonische spraak-
verwarring”. 

Iedereen in ons land die serieus mee wil doen, 
zal onze taal moeten leren. Een goede mon-
delinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardig-
heid is de eerste voorwaarde voor de kans op 
succes. De taallessen in de Pauluskerk zijn 
daarom een voortreffelijk initiatief. Het maakt 
de bezoekers en vrijwilligers weerbaarder om 
zich te handhaven en verder te ontwikkelen in 
onze complexe samenleving. Hoe beter ie-
mand, die van buiten onze taalgrens komt, 
zich kan uitdrukken des te beter begrijpt de 
ander diens achtergrond, beweegredenen en 
cultuurgebonden wijze van reageren op situa-
ties. Dit geldt uiteraard wederkerig. Als u be-
grijpt wat ik bedoel! 

Hans Valkenburg 
   

Overpeinzingen van een “ambassadeur” van de Pauluskerk

Als u begrijpt wat ik bedoel!

Overwin het kwade door het goede
Ironisch is het ook te bedenken dat er zoveel 
bloed vloeit in Irak, een plaats die wordt be-
schouwd als de plek waar ooit de tuin van 
Eden lag, het paradijs. Het paradijs lijkt voor 
de IS aanhangers te zijn gereduceerd tot de 
tuin der lusten. Zij zijn vol van de belofte van 
de 72 maagden die zij er zullen treffen. 
Nee, de botsing der beschavingen zoals Hun-
tington die beschreef is hier niet van toepas-
sing. Laten we het er over eens zijn dat het 

begrip beschaving hier sowieso niet van toe-
passing is. De Islamitische Staat is geen be-
schaving, het brengt alleen vernietiging en 
haat. Zoals de VS dat overigens ook bracht in 
Irak. Laten we afspreken dat we allemaal blij-
ven geloven in beschavingen waartussen al-
leen kruisbestuivingen zullen zijn, van weten-
schap en kunsten zodat de mensheid ooit 
verlost zal zijn van redeloze extremisten.
 

Corien de Gier

 

Cathédrale 
Saint-Etienne, Agde. 
Bouwjaar 1173, 
op fundamenten kerk 
uit 5e eeuw 
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Op de eerste dag dat de “r’’ weer in de maand is treffen Wolter en de redacteur elkaar 

op een sfeervol terras in Rotterdam- West. We maken kennis. Wolter vertelt dat hij 

geen Rotterdammer van geboorte is. Hij bracht zijn schooltijd door op de Veluwe,  

in een stevig protestants dorp, maar in een kerkelijk vrijzinnig gezin. Ze waren thuis 

bestuurlijk behoorlijk betrokken bij de kerk en de maatschappelijke instellingen. Bij het 

kerkelijk leven zelf veel minder. Inmiddels voelt hij zich enorm thuis in Rotterdam.  

Die bestuurlijke betrokkenheid bij  maatschappelijke instellingen en de kerk die hij van 

huis meekreeg, leidde hem met zijn ervaring op financieel gebied naar de functie van 

penningmeester van de kerkrentmeesters. In oktober 2013 volgde hij Piet Middelkoop 

op als penningmeester van het DC Pauluskerk.

Deze inleiding brengt ons tot de onvermijde-
lijke openingsvraag: “Hoe raakte Wolter in 
contact met de Pauluskerk?” Wolter antwoordt: 
“Via mijn bestuurlijke functie binnen de Her-
vormde Gemeente van Rotterdam-Centrum 
leerde ik Dick Couvée kennen. In gesprekken 
met hem en wat ik over de Pauluskerk hoorde, 
ontdekte ik een voor mij nieuw aspect aan het 
kerkzijn, namelijk het omzien naar elkaar. Ik 
ben geen regelmatige kerkbezoeker, maar ik 
raakte geboeid door deze niet-traditionele vorm 
van kerkzijn. Bestuurlijk was het een logisch 
moment voor een nieuwe uitdaging en ik had 
een goede indruk van de Pauluskerk. Vervol-
gens werd ik gevraagd voor een functie in het 
bestuur van het Diaconaal Centrum Pauluskerk. 
Met mijn achtergrond, studie fiscale bedrijfs-
economie, en dagelijks werk als belastingadvi-
seur, is het niet verwonderlijk dat ik penning-
meester werd.”

De overgang van de Veluwe naar de grote stad 
Rotterdam moet enorm geweest zijn, meent 
de redacteur. Wolter beaamt dit, en vervolgt: 
“Ik was 18 jaar toen ik economie ging stude-
ren in Rotterdam. Vanuit de veilige en groene 
omgeving kwam ik nu in aanraking met de 

rauwe kanten van het leven. Het was een cul-
tuurschok, maar vooral boeiend en aangenaam. 
Eerst was ik een buitenstaander, vervolgens 
werd na het studentenleven mijn horizon bre-
der en nu voel ik mij betrokken bij een groot 
aantal aspecten van het leven in Rotterdam: ik 
ben geen buitenstaander meer. Dit vormde een 
goede aanloop naar de Pauluskerk. Deze ging 
zelf ook een nieuwe fase in: nieuw gebouw, 
nieuwe dominee, nieuwe vrijwilligers en nieuwe 
bestuursleden. Waarbij belangrijk blijft om via 
mensen die al jaren betrokken zijn bij het werk, 
aansluiting te houden met het verleden.”
De bestuurlijke structuur waarin de Pauluskerk 
functioneert is voor veel mensen niet altijd dui-
delijk, stelt de redacteur. “Het gebouw is ei-
gendom van de Diaconie van de Hervormde 
Gemeente Rotterdam-Centrum”, vertelt Wolter. 
“Het Diaconaal Centrum Pauluskerk, vaak kort 
aangeduid als DC, is verantwoordelijk voor de 
activiteiten en de exploitatie. De koers van het 
DC moet onafhankelijk zijn van de Diaconie. 
We moeten als zelfstandig en volwaardig be-
stuur optreden. 
Uiteraard blijven er intensieve banden met de 
Diaconie, maar de besturen zijn gelijkwaardig. 
Nadat de bouw van de nieuwe kerk gereed 

was, zijn voor de langere termijn de onderlinge 
financiële en vermogensverhoudingen vastge-
legd in een convenant. Hierdoor bestaat dui-
delijkheid over de financiële rechten en plichten. 
We opereren zelfstandig maar wel verbonden 
met elkaar. Diaconie en DC Pauluskerk zijn 
vast van plan om een uitstekend partnerschap 
te onderhouden.”
De redacteur veronderstelt dat het financieel 
de eindjes aan elkaar knopen een zware klus 
is. “De exploitatie is een groot avontuur”, zegt 
Wolter enthousiast. Om alles nu en in de toe-
komst rond te krijgen, gaat soms de kost voor 
de baat uit. We zijn een moderne kerk, in een 
grote stad die op eigen poten staat, met veel 
ambitie. Kerntaak is de zorg voor de bezoe-
kers. Daarbij zijn de ongeveer 300 vrijwilligers 
onmisbaar. Samen met de bezoekers, betaalde 
krachten en de bestuursleden moet professio-
neel werk geleverd worden. Er is geen subsidie 
van de overheid. Giften van particulieren en 
fondsen bepalen ons bestaansrecht. Dick  
Couvée heeft met succes Rotterdamse fond-
sen kunnen interesseren voor het verlenen van 
financiële steun, zowel structureel als voor de 
inrichting van het nieuwe gebouw. Om de  
exploitatie rond te krijgen moeten we een 
zorgvuldig en vaak ook zuinig beleid voeren. 
Om de ambities te realiseren zullen we vooral 
de opbrengsten moeten verhogen, in de juiste 
verhoudingen met het menselijk kapitaal. Daar 
liggen nog veel mogelijkheden. Ik zie het als een 
belangrijke opdracht om bevriende diaconieën 
uit de omgeving en verder in het land te be-
trekken bij de financiële steun voor de Paulus-
kerk. Het profiel van de Pauluskerk wordt ook 
(ver) buiten Rotterdam herkend!”     
Wolter filosofeert over de frappante verschil-
len en overeenkomsten tussen de Pauluskerk 
en de gevestigde zorginstellingen waar hij be-
roepsmatig als belastingadviseur namens Ernst 
& Young bij betrokken is. “Een groot aantal 
van die zorginstellingen komt voort uit de Dia-
conieën en Kerken”, vertelt hij. “De professio-
nele zorg is steeds meer gebonden aan regels 
en verantwoording afleggen. De Pauluskerk 
kan kerkzijn met iets meer vrijheid. Het be-
stuur schept voorwaarden voor het werk van 
de Pauluskerk, maar stelt zich in beginsel die-
nend ondergeschikt op in relatie tot de echte 
werkvloer. Vrijheid, flexibiliteit en initiatieven 
van bezoekers en vrijwilligers juich ik van harte 
toe.”
We drinken samen ter afsluiting van ons  
interessante gesprek een biertje. Voor de foto 
is het nog net licht genoeg op het terras.

Hans Valkenburg  

Profiel van de Pauluskerk wordt ook buiten Rotterdam herkend                                                
Gesprek met Wolter Pot, penningmeester DC Pauluskerk       

Wolter Pot: bestuur schept voorwaarden voor het werk 

van de Pauluskerk, maar stelt zich dienend ondergeschikt 

op in relatie tot bezoekers en vrijwilligers



Pauluswerk  oktober 2014

Op 4 maart 2014 was het precies tien jaar geleden dat dominee Kees Schakel uit  

Amsterdam het leerhuis in onze Pauluskerk begon te leiden. Tien jaar lang iedere 

maand met uitzondering van de maanden juli en augustus zijn dat dus 100 donderdag-

avonden. 

Dat is 100 maal met de trein vanuit Amster-
dam naar Rotterdam en dat verdient groot 
respect en dankbaarheid. Slechts één maal, 14 
oktober 2004, kwam dat te vervallen vanwege 
een spoorwegstaking. Het leek daarmee een 
slechte start, maar het tegendeel werd waar! 
Wat hebben we veel van hem geleerd! En hoe 
boeiend zijn de leerhuisavonden! Met groot 
enthousiasme komt de in de woorden van de 

rabbijnen geïnteresseerde groep van ca. 20 
vaste deelnemers trouw bijeen. We lezen 
sindsdien de sidra uit de Thora, de bijbeho-
rende profetenlezing de haftara en de daarbij 
behorende psalm volgens de synagogale litur-
gie.De deelnemers zijn van rooms-katholieke, 
protestantse huize, sommigen van hen actief in 
de Pauluskerk en anderen komen uit de regio, 
Barendrecht, Capelle a/d IJssel, Dordrecht, 
Gouda, Lansingerland, Papendrecht en Schie-
dam. Er is sprake van een trouwe vaste kern, 
maar in de loop der jaren ontvielen ons enke-
len, sommigen haakten na verloop van tijd af 
en er was constant instroom van nieuwe geïn-
teresseerden.

We lezen Tenachon, het door de Folkertsma 
Stichting, tegenwoordig Pardes geheten, in de 
tachtiger jaren van de vorige eeuw uitgegeven 
tijdschrift. Kees Schakel licht toe aan de hand 
van de midrasjiem, maar ook met lesboekjes 
voor de joodse kinderen in de sjoel, en vele in 
de loop der jaren eraan toegevoegde boeken, 
waarbij zo nu en dan ook de koran niet wordt 
vergeten.

Bij het terugkijken op die tien jaar ontkomt 
men niet aan een historische terugblik en dan 
herinneren we ons dat het allemaal begon in 
1991 toen Wil Vos, Wendelieke Weersma en 
Kees Thieme uit de toenmalige kerkenraad 
Hilde Burger uitnodigden om gespreksavon-
den rond actuele Bijbelse thema´s aan de orde 
te stellen. Hans Visser was toen al ruim 10 jaar 
voorganger en initieerde in 1993 een studie-
dag waar dr. Hilde Burger een inleiding hield 
over godsbeelden. We hadden toen als ge-
spreksgroepje de smaak al goed te pakken en 
groeiden tijdens die maandelijkse bijeenkom-
sten mee met het ontstaan van Hilde´s boek  
`Donkere majesteit` dat op 13 november 1993 

bij Donner werd gepresenteerd. Dat is nog 
steeds een aanrader!

De maandelijkse studie/gespreksavonden gin-
gen door tot 1995 tot de dominicaan drs Paul 
van Dam het van Hilde overnam. Hilde, biblio-
thecaresse aan de gemeentebibliotheek was 
onder andere vanwege haar doctoraalstudie 
niet langer instaat het leerhuis te leiden en op 
29 november 2002 studeerde zij af op haar 
academische proefschrift ` De zandloper van 
Genesis `gebaseerd op de visie van rabbijn 
Benno Jacob. Op 9 april 2003 stopte Paul van 
Dam ermee. Nog 3 maal (14/5-24/9 en 15/10) 

nam Hilde in 2003 het leerhuis weer waar, 
maar moest er wegens gezondheidsredenen 
mee stoppen. Zij adviseerde  Kees Thieme om 
Kees Schakel uit te nodigen het van haar over 
te nemen. Die zei geen nee en we startten 
toen in de voorzaal van de oude Pauluskerk, 
verhuisden naar de tijdelijke Pauluskerk en 
sinds de nieuwe kerk er is, komen we in het 
stiltecentrum bijeen. In februari 2014 heeft 
Kees Thieme in dank zijn functie als coördina-
tor over kunnen dragen aan Wim van Stiphout 
waarmee de voortgang van dit uitermate inspi-
rerende leerhuis is gegarandeerd. Voor data  
wordt verwezen naar de Pauluskerk website.

Kees Thieme

Tien jaar leerhuis met Ds Kees Schakel, dat is niet niks!
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ACTIVITEITEN PAULUSKERK
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
Diaconaal spreekuur ds. D.J. Couvée
Iedere dinsdagmiddag ➔ 14:00 - 18:00 uur
Vluchtelingenspreekuur    
Iedere dinsdag ➔ vanaf 11.00 uur
Iedere donderdag ➔ vanaf 14.00 uur
Maatschappelijk werk spreekuur 
Iedere dinsdag ➔ vanaf 9.30 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 februari 2015.  
Reacties, mededelingen en bijdragen voor dit 
nummer kunnen tot uiterlijk 24 januari 2015 
gestuurd worden naar:
Stichting Samen 010, 
Hang 7, 3011 GG Rotterdam
tel.: 010 - 466 67 22, fax.: 010 - 466 67 14
e-mail: info@samen010.nl 
Plaatsing is ter beoordeling aan de redactie. 
Vormgeving: Studio Voetnoot, Utrecht 
Druk: Drukkerij Kapsenberg van Waesberge,  
Rotterdam

Degene die ik geïnterviewd heb voor dit interview is Abraham. Hij is een bekend  

gezicht in de Pauluskerk en werkt er met veel plezier.

Naam:
Abraham, dit is de naam die hij heeft gekregen 
in de Pauluskerk waar hij in 2008 binnenkwam. 
Het was toen moeilijk om zijn echte naam te 
geven, daarom is zijn achternaam zijn roep-
naam. Dit doet hem denken aan zijn vader. 

Geboren:
Abraham is geboren in Asmara. Dit is de 
hoofdstad van Eritrea.

Opgegroeid:
Abraham heeft tot zijn 13e in Asmara ge-
woond. Helaas moest hij vluchten naar Soedan 
waar hij 5 jaar heeft gewoond. Hij vond het 
daar fijn, hij had de vrijheid en kon daar  
werken. Toch ging hij toen hij net 19 was naar 
Europa en kwam in Rotterdam terecht en is er 
nooit meer weggegaan. 
Op de vraag of hij ooit nog terug zou willen 
naar zijn geboorteland, antwoordt hij dat het 
op dit moment voor hem niet hoeft. Er is nie-
mand om naar terug te gaan. Zijn broers en 
zussen wonen over de hele wereld verspreid. 

Motivatie:
Abraham verteld dat hij na alle goede hulp die 
hij heeft gekregen vanuit de Pauluskerk, iets 
terug wil doen. Hij ziet het zeker niet alleen als 
werk, maar vooral ook als een goede leerplek. 

Het geeft hem een goed gevoel om iets te  
kunnen betekenen voor de bezoekers in de 
Pauluskerk. 

Hobby’s:
Abraham vindt het vooral fijn om anderen ge-
lukkig en blij te maken. Bijvoorbeeld door voor 
hen te koken of te bedienen. 
 
Geluksgetal:
Abraham roept meteen 10! Zijn geboortedag 
is 10 december vandaar dat zijn geluksgetal 10 
is. Hij vindt het ook een mooi rond getal. In 
2008 heeft hij voor de eerste keer zijn verjaar-
dag gevierd in de Pauluskerk, dit was bijzonder 
voor hem. 

Lievelingskleur:
Abraham is hier heel duidelijk over want zijn 
lievelingskleur is geel. Geel staat tussen rood 
en groen in. Ook is het de kleur van hoop en 
hoop doet leven. 

Lievelingsmuziek:
Abraham wordt blij van disco muziek. Maar 
zijn lievelingsliedje is van John Mayer “waiting 
on the world to change”. De tekst van het 
liedje en de stem van John raken hem, hij vindt 
het prachtig. 

Lisa Hendriks

“Wie had dat gedacht”


