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Open Atelier
Onder begeleiding van drie 

professionele kunstenaressen 

kunnen bezoekers van de Pauluskerk 

wekelijks terecht in het Open Atelier. 

Op creatieve wijze kunnen ze hun 

gevoelens vormgeven en zo weer 

waardigheid en vertrouwen in 

zichzelf opbouwen. Ter gelegenheid 

van de opening van de nieuwe kerk 

werd een expositie van het gemaakte 

werk georganiseerd.  

Door dit jaarverslag heen vindt u 

een selectie van de gemaakte 

werken op die expositie



1. Het jaar 2012

2. Overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen en activiteiten van 2012 
EEN INTENSIEF JAAR 

2012 was voor de Pauluskerk een buiten

gewoon intensief jaar. Een opnieuw 

groeiend aantal mensen deed een be

roep op onze zorg, opvang en hulpver

lening. Dankzij de inzet van steeds meer 

vrijwilligers en beroepskrachten slaag

den we erin al die mensen op te vangen 

of te helpen. De financiële steun van 

onze donateurs, kerken en diaconieën 

en een groot aantal fondsen maakte 

dit alles gelukkig mogelijk. De bijdrage 

uit de fondsenwerving steeg flink ten 

opzichte van het jaar 2011. We konden 

het jaar 2012 afsluiten met een batig 

saldo in tegenstelling tot de jaren 2010 

en 2011. Tegelijk wierp de komst van 

de nieuwe kerk in 2012 zijn schaduwen 

vooruit. Door velen is er met veel plezier 

en grote inzet gewerkt aan de begelei

ding van de nieuwbouw, de voorberei

ding van de inrichting, de verhuizing, 

de inhuizing en aan de opening van 

het nieuwe gebouw.  

ROTTERDAM IN HET JAAR 2012: 

MEER MENSEN IN DE PROBLEMEN, 

BEZUINIGINGEN DOEN ZICH VOELEN 

De stad Rotterdam kampt al jaren met 

een aantal structurele onevenwichtig

heden, zeker ook in vergelijking met 

de andere grote steden van Nederland. 

Inmiddels geworden tot de meest ge

mengde stad van het land, met ook 

nog eens een zeer groot aantal mensen 

zonder officiële verblijfspapieren. De 

stad ook met de jongste bevolking. De 

stad met het laagste gemiddelde gezins

inkomen van de grote steden en met het 

grootste aantal “Vogelaarwijken”. Er 

wonen in Rotterdam inmiddels ruim 

100.000 mensen met een inkomen on

der de armoedegrens. Het hoogste 

aantal van het land. Daar staat nog al

tijd, ook in vergelijking met de andere 

grote steden, niet zoveel aan “kracht” 

tegenover. Rotterdam telt van alle  

grote steden het minste aantal hoog

opgeleiden (circa 33% ten opzichte van 

54% in Amsterdam en 58% in Utrecht). 

Dat alles in een politieke situatie, 

waarin populistisch rechts van oudsher 

een stevige grip op de gang van zaken 

heeft. De invloed van die politieke 

krachten is al jaren onverminderd groot. 

Met als gevolg daarvan veel aandacht 

voor openbare orde en veiligheid,  

likopstukbeleid, voldoen aan strikte 

voorwaarden vooraf, als het gaat om 

de toegang tot voorzieningen, en op 

repressie. En dan vaak ook nog geba

seerd op het neoliberale, eenzijdige 

mensbeeld van: jong, dynamisch, flexi

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk. Wij brengen dit jaarverslag met veel plezier uit. 

Het is van groot belang, dat onze achterban goed is geïnformeerd: donateurs, sympathisanten, kerken en diaconieën, 

fondsen. Over de mensen die moeten leven in de marge van de Rotterdamse samenleving en daarbuiten en over hun 

situatie. Zij kregen het in het jaar 2012 opnieuw moeilijker. Over wat er door de Pauluskerk is gedaan om in die situatie 

verbetering te brengen, sociaal, economisch en spiritueel. Als het gaat om de opvang, zorg en hulpverlening aan de mensen, 

individueel. Maar ook over wat we doen om in hun situatie verandering te brengen, structureel. Het kan niet zo zijn, dat 

steeds dezelfde mensen in onze samenleving, vaak van generatie op generatie, systematisch aan de verkeerde kant van de 

streep zitten.  



bel, energiek, gepassioneerd etc. Voor 

veel mensen is “ideaal” niet haalbaar 

en ook niet gewenst. Veel minder aan

dacht in Rotterdam voor de zorgkant 

van de samenleving en voor het feit, 

dat een groeiende groep Rotterdam

mers het op eigen kracht niet redt. 

De afgelopen jaren werd ook Rotter

dam geconfronteerd met achtereen

volgens kredietcrisis, bankencrisis en 

een economische recessie. De gevolgen 

daarvan voor de mensen in de marge 

van de Rotterdamse samenleving wer

den na 2010 steeds meer merkbaar. 

Mensen die tot dan toe hun kostje zo`n 

beetje bij elkaar scharrelden via los

vast banen kwamen steeds meer in de 

problemen: veel mensen geen (losvast) 

werk meer, geen of weinig inkomen, 

groeiende problemen met schulden en 

dus vaak met huisvesting, met alle ge

volgen die dat voor het leven van men

sen heeft, fysiek, emotioneel en gees

telijk. De bezuinigingen op onder meer 

de maatschappelijke opvang, de ge

zondheidszorg, de sociale zekerheid, 

worden steeds meer voelbaar voor met 

name de mensen in de marge en aan 

de onderkant van de Rotterdamse sa

menleving. Van de vier grote steden in 

Nederland is Rotterdam het armst. Vol

gens recente cijfers heeft Rotterdam 

het hoogste aantal lage inkomens en 

de meeste werklozen. Bovendien heeft 

Rotterdam het hoogste aantal huis

houdens met grote schulden. Bijna 

34.000 inwoners van Rotterdam doen 

Waarom en hoe in 2012?
Het Diaconaal Centrum Pauluskerk komt op voor alle mensen in 

Rotterdam en omgeving, die het zonder hulp economisch, sociaal 

en spiritueel niet redden. Het probeert daar te helpen “waar geen 

helper is”. Het gaat om individuele hulpverlening, bezinning, 

geloofsversterking en actie voor kwetsbare mensen in de marge 

van de samenleving. Velen van hen verkeren om allerlei redenen 

in een sociaal en economisch isolement. De haperende economie, 

zware bezuinigingen door de overheid op maatschappelijke 

opvang, sociale zekerheid en gezondheidszorg in de komende 

jaren en een steeds harder wordend vreemdelingen- en asiel-

beleid maken de situatie van veel van deze mensen steeds 

moeilijker. Rotterdam is de stad in Nederland met de meeste 

armoede. Er leven zo`n 100.000 mensen onder de armoedegrens. 

Er leven ook zo`n 20.000 mensen zonder verblijfspapieren.  

De stad kent zo`n 170 verschillende nationaliteiten.

Voor de Pauluskerk als Diaconaal Centrum zijn drie kernwoorden 

van belang: gastvrijheid, laagdrempeligheid en hulp. Iedereen is 

welkom in de kerk, zonder aanzien des persoons en zonder 

voorwaarden vooraf. Helpen betekent niet “pappen en nathouden”. 

Helpen betekent mensen opvangen en hun levenskracht  

versterken, zodat zij na een tijdje hulp van anderen weer op eigen 

kracht verder kunnen. Hulp betekent ook, dat de Pauluskerk zich 

inzet voor het veranderen van onrechtvaardige wetten en regels, 

zodat mensen in de marge niet eeuwig buiten hun schuld in de 

marge blìjven. Helpen is niet iemand steeds een vis geven. 

Helpen is iemand een vishengel geven èn toegang tot de 

visvijver. 



een beroep op een bijstandsuitkering, 

zo’n 144.000 op de bijzondere bijstand. 

Veel arme mensen dus in Rotterdam, 

die ook nog een steeds langer arm zijn.

Onder die lastige omstandigheden,  

sociaal, economisch en politiek – vooral 

voor de mensen in de marge van de  

samenleving – probeerde het Diaconaal 

Centrum Pauluskerk ook in 2012 haar 

missie te vervullen: het daadwerkelijk 

antwoord geven op de bijbelse oproep 

tot zorg voor al die mensen die steeds 

weer in de marge van de Rotterdamse 

samenleving raken.   

EEN OPNIEUW GROEIEND BEROEP 

OP DE PAULUSKERK   

Dit alles vertaalde zich in 2012 in een 

opnieuw groeiend aantal mensen, dat 

een beroep doet op de verschillende 

vormen van opvang, zorg en hulpver

lening in en door de Pauluskerk. Het 

aantal bezoekers aan het diaconale 

centrum als geheel steeg van zo’n 250 

 300 in 2009 naar ruim 1200 per week 

in 2012, vooral in de koude periode 

van oktober tot en met maart. Ook het 

aantal mensen, dat een beroep doet 

op het diaconaal en maatschappelijk 

spreekuur en op de individuele hulp

verlening is opnieuw gegroeid naar 

zo’n 40 mensen per spreekuur, dat is 

tussen 60  80 per week. Het beroep op 

de hulpverlening door de Pauluskerk is 

ook in 2012 gestegen. Het aantal men

sen dat de spreekuren van het Vluchte

lingenwerk en de Medische Dienst be



zocht, steeg met met ruim 20%, van 

het Diaconale en Maatschappelijk werk 

(individuele hulpverlening) met ruim 

40%. 

BOUW EN INRICHTING VAN DE 

NIEUWE KERK 

In 2012 waren de voorbereidingen 

voor de nieuwe kerk in volle gang. Be

gin januari werd met de bouw begon

nen en daarna ging het snel. Op 29 

juni werd het hoogste punt bereikt, 

waarvoor ook de nodige aandacht was 

in de publiciteit. Om allerlei (bouw

technische) redenen werd december 

2012 als datum van oplevering van het 

nieuwe gebouw niet gehaald. Dat werd 

uiteindelijk maart 2013. De begelei

ding van het bouwproces lag ook in 

2012 in handen van onze zeer terzake 

kundige Bouwcommissie. De voorberei

ding van de inrichting (aanschaf vaste 

en losse inrichting) kwam in goede 

handen van de Werkgroep Inrichting. 

Met de verhuizing naar en inrichting 

van de nieuwe kerk in mei 2013 kwam 

aan haar taak een einde. Georganiseerd 

door de werkgroep Sponsoring ging in 

januari 2012 de campagne voor de 

geldwerving van start. Een aantal bij

eenkomsten voor bedrijven leverde 

wisselend resultaat. Tevens werd een 

speciaal plan gemaakt met het oog op 

de werving onder fondsen. Doel van 

de geldwerving was om een bedrag 

van 500.000, voor de inrichting bij el

kaar te brengen. Dat doel werd in juni 



2013 meer dan ruimschoots gehaald, 

dankzij de enorme steun van onze do

nateurs, van allerlei kerken en diaco

nieën in Rotterdam en daarbuiten, van 

veel bedrijven en van een groot aantal 

fondsen. De overweldigende steun van 

zovelen voor ons werk heeft ons enorm 

goed gedaan en bevestigd in ons werk 

voor de mensen in de marge van de sa

menleving! Vanuit de Werkgroep Ge

loofsvernieuwing kreeg de Rotterdam

se kunstenaar Jan Neggers de opdracht 

een vijftal nieuwe liturgische elemen

ten te ontwerpen en te realiseren voor 

gebruik in de nieuwe kerkzaal. Die op

dracht werd in mei 2013 voltooid met 

een buitengewoon mooi resultaat! De 

renovatie en verbouw van het uit  

Dinteloord aangekochte orgel werd ter 

hand genomen door de orgelbouwer 

Flentrop en kon gelukkig worden ge

realiseerd volgens het gewenste, meest 

complete concept. 

 

PAULUSKERK NIEUWE STIJL:  

VAN “PERRON-NUL-KERK” NAAR 

ONTMOETINGS-CENTRUM  

PAULUSKERK  

Het jaar 2012 stond, naast alle boven

staande activiteiten, in het teken van 

de bouw en inrichting van de nieuwe 

kerk en van de idee en planvorming 

voor de Pauluskerk nieuwe stijl voor de 

jaren 2013 en daarna. De komst van de 

nieuwe kerk betekent veel meer dan 

de verhuizing van de huidige activitei

ten van het tijdelijke naar het nieuwe 

gebouw. We willen in de komende jaren 

ook inhoudelijk toe naar een nieuwe 

Pauluskerk. Het nieuwe gebouw biedt 

daartoe alle mogelijkheden. Die ont

wikkeling zou je kort kunnen schetsen 

als: van “Perronnulkerk” naar “Ont

moetingscentrum Pauluskerk”. Met het 

plan “De Pauluskerk, een beeld van 

een kerk” (mei 2009) is daarvoor een 

basis gelegd. Die basis is verder uitge

bouwd met het “Projectplan voor de 

inrichting van de nieuwe Pauluskerk” 

(november 2012), op basis waarvoor 

inmiddels zeer succesvol extern geld is 

geworven voor de inrichting van de 

nieuwe kerk.    

Het gaat in de nieuwe Pauluskerk om 

het realiseren van de volgende 4 

hoofddoelstellingen:

1. opvang, zorg en hulpverlening aan 

de mensen in de marge van de Rot

terdamse samenleving en daarbuiten;

2. het organiseren van ontmoeting  

tussen “kansarm” en “kansrijk” in 

de Rotterdamse samenleving; 

3. het organiseren van daadwerkelijk 

engagement van “kansrijk” voor 

“kansarm”, maar vooral ook van 

“kansarm voor “kansrijk”; 

4. het voeren van het gesprek over 

“die dingen die er werkelijk toe doen 

in een mensenleven”, allereerst, 

maar niet uitsluitend, vanuit de 

christelijke traditie. Een mensenleven 

behelst immers veel meer dan zoveel 

mogelijk zo snel mogelijk geld ver

dienen.  

Daarmee komt in de nieuwe situatie, 

naast de essentieel blijvende opvang, 

zorg en hulpverlening, het accent veel 

meer te liggen op ontmoeting en op 

verbinding maken dan voorheen. Je zou 

dus kunnen spreken van “Ontmoetings

centrum Pauluskerk”. De kerk wordt 

een plaats, een “sociaal laboratorium” 

in de stad, waar mensen leren zichzelf 

te verplaatsen in een ander, om te be

ginnen in de “kansarme” ander en zo 

leren “kijken met ogen van onderop”. 

De hele kerk (met multifunctionele 

kerkzaal en stiltecentrum, ook functio

nerend voor het nieuwe CS), het kerk

plein met onder meer keuken, restau

rant en winkel/atelier (met inzet van 

zoveel mogelijk bezoekers voor zin

volle dagbesteding en het terugwin

nen van waardigheid), het nieuwe po

dium DOCK (Dialoog, Ontmoeting, 

Cultuur en Kunst), ze vormen allemaal 

elementen waarop die “ontmoeting” 

moet plaatsvinden, en dan zo natuur

lijk mogelijk, dus zonder dwang of 

drang. Als dat lukt, vormt de plaats 

Pauluskerk (opnieuw) iets unieks in 

Rotterdam. 

ORGANISATIE

Het aantal vrijwiligers en beroeps

krachten groeide in 2012 opnieuw, de 

eisen gesteld aan het werk en de uit

voering namen toe. Om ook in de toe

komst en in het nieuwe, veel grotere 

gebouw met zoveel meer mogelijk

heden ons werk goed en effectief mo



gelijk te kunnen doen, werd het bureau 

Seceur, verbonden aan de Erasmus

universiteit, om advies gevraagd. Dat 

advies verscheen in september 2012, 

werd op verschillende plekken in de 

organisatie besproken en overgenomen 

door het bestuur. Met de uitvoering 

ervan werd in 2012 een begin ge

maakt. De Facilitaire dienst/kosterij werd 

in 2012 verder versterkt en uitgebreid 

tot 5 fulltime beroepskrachten en 10 

(parttime) vrijwilligers. In augustus 

werd een nieuw hoofd Facilitaire 

Dienst aangesteld, met de opdracht de 

‘oude” kosterij om te bouwen tot een 

goed functionerende facilitaire eenheid, 

juist ook met het oog op de hogere  

eisen in de toekomstige situatie in het 

nieuwe gebouw. Het functioneren van 

de tweewekelijkse Staf, ingericht om 

de kwaliteit van werken en de onder

linge samenwerking tussen de beroeps

krachten te verbeteren, werd in de loop 

van 2012 verder verbeterd. Om de con

tacten met en de medeverantwoorde

lijkheid van de bezoekers voor een 

goede gang van zaken te verbeteren is 

een maandelijks bezoekersoverleg in

gericht. Stapsgewijs werd de afgelopen 

jaren een meer bij tijd passende huis

stijl ingevoerd. In 2012 werd, als sluit

stuk, ook de website daaraan aange

past en inhoudelijk geheel vernieuwd.  

STAGES

Het project met de langlopende be

roepsstages werd in 2012 voortgezet. 

Hiervan maakten drie stagiair(e)s ge

bruik. Het project staat onder (bege)lei

ding van een vrijwilliger van de Paulus

kerk. Het stageproject met het bureau 

Livable voor studenten aan de Erasmus

universiteit werd ook in 2012 voort

gezet. De studenten huren tegen lage 

kosten een kamer bij het bureau, in ruil 

voor het doen van vrijwilligerswerk in 

de stad. Een zestal studenten liep  

in 2012 stage in het Open Huis van de 

Pauluskerk, doorgaans met veel plezier.   



3. Overzicht activiteiten            
OPEN HUIS

Het Open Huis is “de moeder” van alle 

activiteiten van de Pauluskerk en deed 

die naam ook in 2012 alle eer aan. 

Gastvrijheid en laagdrempeligheid zijn 

kernwoorden. Iedereen is welkom, 

zonder intake, pasje of wat voor be

perking ook. De deuren van de kerk 

staan open van 9 uur ’s morgens tot 9 

uur ’s avonds en dat zeven dagen per 

week. 

BEZOEKERS

Per dag bezoeken vele tientallen men

sen het Open Huis. Soms zijn mensen 

op zoek naar aanspraak en gezellig

heid, anderen zoeken hulp bij hun pro

blemen, weer anderen willen juist 

even rust in de hectiek van hun be

staan. Dat laatste is niet eenvoudig in 

de krappe ruimte van de tijdelijke 

kerk, maar de dienstdoende vrijwilli

gers proberen altijd een huiselijke en 

gezellige sfeer te creëren. 

De achtergrond van de bezoekers is 

heel uiteenlopend maar een gemeen

schappelijke noemer is dat veel mensen 

kampen met, vaak grote, problemen. 

Veel bezoekers horen tot de groep 

vluchtelingen, vaak mensen die al 

(heel) lang in Nederland zijn en niet te

rug kunnen naar hun land van her

komst. Omdat opeenvolgende regerin

gen er niet in slagen een menswaardige 

regeling voor deze mensen te treffen, 

hebben zij letterlijk ‘geen steen om 

hun hoofd op neer te leggen’. In het 

Open Huis vinden zij – ook letterlijk – 

water en brood en gelukkig ook koffie 

en thee, en vooral warmte, gastvrij

heid en aandacht van de vrijwilligers. 

En natuurlijk is er ook daadwerkelijke 

hulp. Alle informatie daarover vindt u 

in het jaarverslag van het Vluchtelingen

werk van de Pauluskerk (OMZO).

Ook bezoekers die niet tot de vluchte

lingengroep behoren, zijn vaak men

sen met grote problemen. In het Open 

Huis ontmoeten zij lotgenoten en kun

nen zij zo nodig doorverwezen worden 

naar de professionele beroepskrachten. 

En er zijn bezoekers die gewoon komen 

voor de gezelligheid en de aanspraak. 

In de Pauluskerk mag ieder zijn zoals 

zij/hij is en wordt niemand afgeschre

ven.

ACTIVITEITEN

Omdat wij het belangrijk vinden dat 

mensen zelf (weer) de regie over hun 

leven in eigen hand nemen, proberen 

we bezoekers te activeren en te enthou

siasmeren. Dat kan simpel met kleine 

dingen als een spelletje rummikub of 

met een groepje sjoelen of een kaart

spel doen. Er zijn drie computers die 

bezoekers kunnen gebruiken om hun 

contacten te onderhouden of op een 



andere manier in verbinding te blijven 

met mensen en zaken die voor hen be

langrijk zijn.

Op maandagmiddag was er ook in het 

verslagjaar het Open Atelier. Onder lei

ding van twee professionele kunstena

ressen gingen bezoekers aan de slag 

met uiteenlopende materialen en werk

vormen. Regelmatig zijn in het Open 

Huis de fraaie resultaten te bewonderen. 

In het voorjaar is geprobeerd een 

Open Muziekatelier op te zetten. Het 

was erg wennen voor bezoekers om 

onder deskundige leiding met zingen 

bezig te zijn. En helaas kon de docente 

door persoonlijke omstandigheden haar 

inzet niet continueren. We zullen ze

ker proberen in de toekomst deze acti

viteit opnieuw aan te bieden.

Eind maart deed een team van de Pau

luskerk mee aan het toernooi ‘Voetbal 

als Medicijn’. Op een koud en winderig 

Lloyd Multiplein speelden zij de ster

ren van de hemel. Dankzij de Vrienden 

van de Pauluskerk konden we shirts 

aanschaffen met logo en naam van de 

kerk zodat een volgend jaar ons team 

onmiddellijk te herkennen is.

In september werd voor de tweede 

keer, samen met de N(ico) A(driaan) 

S(tichting) en de Stichting Mara, een 

reis naar Lourdes georganiseerd. Van

uit de Pauluskerk nam een groepje van 

vijf vrouwen deel aan de bedevaart. 

Het was opnieuw een bijzonder in

drukwekkende en helende ervaring. 

De bedoeling is dan ook de bedevaart 

een jaarlijkse traditie te laten worden.

Begin november was er op een zater

dag een zeer geslaagd uitstapje met 

de Pannenkoekenboot. Met een grote 

groep bezoekers en een aantal vrijwil

ligers wandelden we naar de Parkhaven 

en gingen aan boord voor een prach

tige vaartocht over de Maas langs 

enorme schepen en kranen en met uit

zicht op de indrukwekkende skyline 

van Rotterdam. Wel ondervond het 

schitterende uitzicht veel concurrentie 

van de pannenkoeken die met een on

waarschijnlijke hoeveelheid lekkernijen 

konden worden aangevuld. Een bij

zonder geslaagde activiteit met veel 

onderling plezier in de groep.

In november startte Nederlandse taal

les voor een kleine, maar zeer gemoti

veerde groep. In het komende jaar ho

pen we een tweede groep te kunnen 

starten.

VRIJWILLIGERS

De aan het einde van het jaarverslag 

2011 uitgesproken hoop op uitbreiding 

van het vrijwilligersbestand is meer 

dan bewaarheid. In het verslagjaar 

werden ruim 60 gesprekken gevoerd 

met aspirant vrijwilligers. Voor ca 12 

mensen was het werk in het Open Huis 

toch niet wat zij zochten; 13 mensen 

hebben een tijdje meegedraaid en zijn 

weer vertrokken om uiteenlopende re

denen en bij ca 10 mensen ging het om 

een kort durende (taal) stage of iets 

dergelijks. 

Dat betekent dat ongeveer 25 nieuwe 

mensen in 2012 zijn gaan meedoen 

met de Open Huis diensten. We zijn 

daar heel blij mee want daardoor kun

nen op veel dagdelen 3 mensen wor

den ingeroosterd. Dat geeft de vrijwil

ligers de mogelijkheid om, naast het 

schenken van koffie en thee en het 

smeren van boterhammen, contacten 

te leggen met bezoekers, een gesprek 

te voeren, een spelletje te spelen etc. 

Juist ook in het Open Huis is het heel 

duidelijk dat de Pauluskerk alleen kan 

functioneren dankzij de enorme inzet 

van een grote groep vrijwilligers m/v!!

Wel vraagt de komst van zoveel nieuwe 

mensen veel begeleiding. Zeker ook 

omdat ons beleid is dat bezoekers die 

vrijwilligerswerk willen doen, daartoe 

een kans krijgen. Omdat het leven van 

deze groep veel onzekere factoren 

kent, is het niet altijd eenvoudig af

spraken te maken, die dan ook worden 

nagekomen. Nogal eens verdwijnen 

uit deze groep mensen weer snel maar 

soms helpt het mensen enorm weer 

grip op hun leven te krijgen en struc

tuur aan te brengen. En daar doen we 

het voor!

3.2. OPEN ATELIER

Eens per week maken onze bezoekers 

kunst van allerlei soort: schilderen,  

tekenen, boetseren, onder leiding van 

drietal professionele kunstenaressen. 

Doel van het Open Atelier is bezoe

kers, die vanuit de samenleving (en 



ook van zichzelf) voortdurend expliciet 

of impliciet te horen krijgen, dat zij 

voor niets deugen, weer vertrouwen te 

geven zichzelf en zo weer hun gevoel 

van waardigheid op te bouwen en aan 

hen terug te geven. Hieraan nemen 

zo’n gemiddeld zo’n 5 tot 10 bezoekers 

deel. Regelmatig vonden grotere of 

kleinere exposities van het gemaakte 

werk plaats. 

3. 3. SCHRIJVERSCAFÉ

In de loop van 2012 hield de Rotter

damse straatkrant op te bestaan. Aan 

de Straatkrant was altijd ook een 

schrijverscafé verbonden: dak en 

thuislozen en verslaafden maken ge

dichten over hun leven en wat hen be

roert of bezighoudt. Een belangrijke 

activiteit, juist ook voor de mensen 

zelf. Daarom is besloten daarmee niet 

te stoppen. Het schrijverscafé vindt nu 

plaats onder de verantwoordelijkheid 

van de Pauluskerk en staat onder lei

ding van de coördinator van het Open 

Huis. De gedichten worden onder 

meer gepubliceerd in Pauluswerk. 

3. 4. EETHUIS

Het Eethuis verzorgt eenvoudige, 

voedzame en gratis warme (avond)

maaltijden voor al die mensen die zo`n 

maaltijd niet kunnen betalen of zelf 

maken. Het gaat om het versterken 

van de “inwendige mens”, dat zeker. 

Maar ook om het bieden van een 

“thuis”: onderlinge ontmoeting tussen 

mensen van allerlei aard en opvatting 

in de marge van de “welvarende” sa

menleving van Rotterdam. Het Eethuis 

voorzag ook in 2012 in een grote be

hoefte. Vanaf medio 2009 zijn er 2 

maaltijden per week, op vaste vrijdag 

èn donderdagavond. Het aantal be

zoekers bedroeg gemiddeld zo`n 60 – 80 

per keer. De maaltijden worden be

trokken van de Stichting En Route, die 

jonge mensen met een problematisch 

verleden helpt hun leven weer “en 

route” te krijgen. Het Eethuis werd in 

2012 gerund door zo`n 20 vrijwilligers, 

onder leiding van een vrijwillig coördi

nator. Het aantal maaltijden zal in de 

nieuwe kerk stapsgewijs worden uit

gebreid. 

Op 10 augustus kreeg Anna Oudeman 

van wethouder Korrie Louwes de Eras

musspeld uitgereikt, vanwege haar ja

renlange inzet voor de Rotterdamse 

daklozen en verslaafden, onder meer 

als vrijwilliger van het Eethuis.

 

3.5. VOEDSELBANK

Ook in 2012 voorzag het voedselbank

uitgiftepunt in de Pauluskerk in een 

duidelijke behoefte. Wekelijks werden 

er tussen de 60 en 70 pakketten uitge

deeld. De Voedselbank wordt gerund 

door zo`n 6 vrijwilligers. Ook de in

takegesprekken worden gedaan door 

een op dat terrein deskundige vrijwil

liger. 

Om wie ging het in 2012?
Het diaconaal Centrum Pauluskerk  

zet zich in voor: 

n dak- en thuislozen 

n (ex-) verslaafden

n (ex-)psychiatrische patiënten 

n mensen/ouders met grotere of kleinere 

geestelijke beperking 

n vluchtelingen/mensen zonder verblijfs-

papieren

n mensen zonder betaald werk, onder 

andere MOE-landers 

n (allochtone) jongeren zonder gevoel 

voor richting in hun bestaan 

n eenzame ouderen.

Het Diaconaal Centrum is 7 dagen  

per week geopend van minimaal  

09.00 - 21.00 uur. Het wordt bezocht door 

tussen de 1200 en 1500 mensen per week 

(vooral in de koude periode). 

Het nieuwe Diaconaal Centrum  

Pauluskerk is in maart 2013 opgeleverd 

en officieel geopend in de week van  

2 tot en met 9 juni 2013.   
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3.6. MAATSCHAPPELIJK WERK EN 

INDIVIDUELE HULPVERLENING

Het doel van het maatschappelijk 

spreekuur is tweeërlei: mensen te hel

pen die elders geen of onvoldoende 

hulp kunnen krijgen en zicht krijgen 

op wat er aan problemen onder de 

mensen in de marge in Rotterdam 

speelt. Het gaat om problemen van  

velerlei aard: sociaal, economisch, psy

chisch, relationeel. Meestal om een 

combinatie van deze factoren. Veel 

mensen zijn onzeker of bang, zijn vast

gelopen in de bureaucratie of de com

plexiteit van de samenleving of voelen 

zich schuldig over wat ze van hun le

ven hebben gemaakt en weten niet 

hoe het verder moet. Op het laag

drempelig spreekuur is iedereen wel

kom, ook zonder afspraak. Samen 

wordt geprobeerd in de warboel van 

problemen ordening aan te brengen 

en te zoeken naar mogelijke aankno

pingspunten om het leven in een op

waartse spiraal te krijgen. Er wordt 

praktische hulp geboden en indien 

noodzakelijk of gewenst wordt er zo

veel mogelijk terug of doorverwezen 

naar de reguliere hulpverlening. Aan

dacht en medemenselijkheid staan 

centraal in de aanpak. Het maatschap

pelijk werk is ook nauw betrokken bij 

de Voedselbank. In 2012 is hulp gebo

den bij de volgende problemen: relatie

problemen, psychische problemen, 

psychosociale problemen, opvoedings

problemen, faseproblematiek, huise

lijk geweld, seksuele problemen en 

identiteitsproblemen. Het gaat dan 

om praktische hulp, (terug)verwijzing 

of bemiddeling naar bestaande voor

zieningen, pastoraaldiaconale aan

dacht, beoordeling cliënten Voedsel

bank, eventueel arbeidsbemiddeling 

naar het vrijwilligerswerk. Het maat

schappelijk probeert daarbij, samen 

met degene die hulp zoekt, de eigen 

verantwoordelijkheid van mensen voor 

hun eigen leven te vergroten, zodat zij 

weer zelfstandig kunnen functione

ren. Daarnaast wordt de kracht om ge

bruik te maken van het eigen netwerk 

of om dat op te bouwen versterkt. 

In 2012 is ook de samenwerking met 

de psychiatrische hulpverlening ver

sterkt. Er viel een lichte toename te 

zien van 5,4 procent bij de materieel 

sociale problematiek en een lichte toe

name van 1,8% van psychosociale pro

blematiek en relationele problematiek. 

Het spreekuur voorzag in 2012 (helaas) 

in een meer dan duidelijke behoefte. 

Het beroep op het spreekuur was ook 

in 2012 groeiend, vooral als gevolg van 

de moeizame economische situatie en 

de eerste effecten van de bezuinigin

gen. Een belangrijke oorzaak is ook de 

moeite die de mensen hebben met de 

bureaucratie van de officiële instanties, 

regels en regelingen. Vaak is de Paulus

kerk dan de laatste instantie waarop 

men een beroep kan doen. Overal elders 

is men vastgelopen. In totaal waren er 

in 2012 meer dan 2400 contacten met 

mensen die een beroep op het maat

schappelijk werk, ongeveer 200 per 

maand, gemiddeld 30 per spreekuur. 

Het maatschappelijk werk (beroeps

kracht en vrijwilligers) heeft in 2012 

meer dan 244 spreekuren gehouden. 

Met 125 verschillende personen was er 

gedurende het jaar een intensief con

tact. Sommigen kwamen veelvuldig 

langs, omdat ze geen weg wisten in de 

financieel administratieve doolhof die 

het leven voor hen meer en meer is ge

worden. Naast deze intensieve groep 

hebben in 2012 555 verschillende per

sonen één of meerdere keren een be

roep gedaan op een financiële onder

steuning. Het zal duidelijk zijn, dat 

zo’n grote groep mensen vaak ook  

financieel een appel doet op de Paulus

kerk. In 2012 is ruim 14.000, besteed 

aan individuele hulp, soms als gift, 

soms als lening. Een groei van 40% ten 

opzichte van 2011. Naast materiële on

dersteuning is het belangrijk om de 

belangen van mensen aan de onder

kant van de samenleving te behartigen. 

We doen dit in samenwerking met ver

schillende andere instellingen die zich 

met en voor deze doelgroep inzetten. 

Zo wordt er zoveel mogelijk samen

gewerkt met andere organisaties: de 

Sociale Dienst, Schuldhulpverlening in 

Rijnmond, Bouman GGZ, Pameijer,  

Riagg Rijnmond etc. Daarnaast zijn er 

veel bilaterale contacten met belangen

behartigingsorganisaties.



3.7. TIJDELIJKE HUISVESTING 

SOPHIAHOF

In de Pauluskerk komen voortdurend 

mensen die – om allerlei redenen  

dakloos zijn geraakt en zoeken naar 

mogelijkheden voor tijdelijke huisves

ting als opstap richting huisvesting op 

de gewone (huur)woningmarkt. Het 

gaat dan om mensen met de Neder

landse nationaliteit (dus geen mensen 

zonder verblijfspapieren), die zelfstan

dig een deel of het geheel van de huur 

kunnen betalen. De Pauluskerk beschikt 

daartoe, via een woningbouwcorpora

tie, over een wooneenheid met 7 zelf

standige woonunits. Onderdeel van 

het project vormt ook het doen van 

vrijwilligerswerk door de bewoners in 

het nabij gelegen verzorgingshuis of in 

de buurt. Voor sommige bewoners 

werkt deze tijdelijke overbrugging uit

stekend. Het lukt hen goed binnen een 

half jaar een vorm van definitieve huis

vesting te vinden, meestal met hulp 

van het maatschappelijk werk. Voor 

anderen blijkt dat veel moeilijker. In 

2012 is de begeleiding vanuit het 

maatschappelijk werk geïntensiveerd 

om de zelfstandigheid van de betrok

ken mensen te vergroten en hun over

stap naar definitieve huisvesting te 

versnellen. In 2012 maakten in totaal 

15 personen gebruik van deze voorzie

ning.  

3.8. PODIUM VOOR KUNST,  

CULTUUR EN DEBAT

Samen met Dick Gebuys werd een 

nieuwe cyclus van drie Literaire Café`s 

ontwikkeld. De drie avonden, met onder 

meer een speciaal Café in het kader van 

de Boekenweek met Rosita Steenbeek, 

Tahmina Akefi en Rien Vroegindeweij, 

en zeer interessante avond over de 

Vlaamse schrijver Louis Paul Boon, 

werden goed tot zeer goed bezocht 

(60 tot 100 mensen). Onder leiding van 

Trouwcolumnist Willem Pekelder 

weer een tweetal “Daverende Debat

ten”, met de filosoof Ad Verbrugge 

over “Hedonisme of Calvinisme”, over 

het neoliberale kapitalisme en met de 

econoom Marcel Canoy over de markt

werking in de zorg. Beiden avonden 

waren met zo’n 40 mensen goed be

zocht. Eind augustus vond een speciaal 

Daverend Debat plaats in het kader 

van de BedBadBroodcampagne over 

het vreemdelingenbeleid, met een  

zevental kamerleden en zo’n 250 be

zoekers. Herman Noordegraaf was de 

spreker op een themaavond over het 

nieuw verschenen handboek Diaconie

wetenschap “Diaconie in beweging” 

en de bijbelse wortels van het diaco

naat. Ook op deze avond zo’n 40 be

langstellenden. 

Wat doet de 
Pauluskerk?
n zorgt voor dagopvang en  

dagbesteding

n zorgt voor nachtopvang

n zorgt voor eten, drinken en  

warme maaltijden

n maatschappelijke en diaconale 

hulpverlening

n hulpverlening aan vluchtelingen 

n zorgt voor tijdelijke huisvesting 

n geeft bijdragen in levensonderhoud

n medische en tandheelkundige zorg

n pastorale zorg

n open atelier en schrijverscafé

n voedselbankuitgifte

n podium voor kunst, cultuur en debat

n podium voor bezinning, geloof en 

spiritualiteit

n geloofsgemeenschap met diensten 

door de week, op vrijdagavond en 

op zondag



3.9. GELOOFSGEMEENSCHAP 

PAULUSKERK

De geloofsgemeenschap van de Paulus

kerk bestaat uit onze bezoekers, onze 

vrijwilligers en al die mensen die zich 

tot het werk en de diensten of het Kerk

café voelen aangetrokken. Er werden 

diensten gehouden op de zondagmor

gen, op de 1e zondag van de maand 

(met zo’n 40  60 bezoekers), een basis

dienst op de 2e zondag en een Engelsta

lige dienst op de 3e zondag. Omdat het 

bezoek aan de basisdienst erg was te

ruggelopen is besloten daarmee eind 

2012 te stoppen. In de Werkgroep Ge

loofsvernieuwing is in de plaats daarvan 

een nieuwe, laagdrempelige, medita

tieve aandacht ontwikkeld. Daarmee is 

begin 2013 gestart, op experimentele 

basis. Het Kerkcafé op de zondagmid

dag en het Avondgebed op de vrijdag 

werden bezocht door een groep van 

meestal bezoekers, wisselend in aantal 

van zo’n 10 tot 30 mensen. Het Kerkcafé 

door de week, elke dag van 12.00 tot 

13.00 uur, koppelt de actualiteit en de 

levensverhalen aan de Heilige Boeken 

en werd bezocht door zo’n 5 tot 15 be

zoekers per keer. Samen met de NAS 

herdachten we in november de overle

denen van NAS en Pauluskerk.  

3.10. CENTRUM VOOR GELOOF EN 

SPIRITUALITEIT

In 2012 volgde de 3e Islamavond met als 

rode draad van deze avonden was de 

vraag: “Is de Islam een politieke gods

dienst?” Jan Peters s.j. verkende de  

Islam vanuit de invalshoek van het Oos

terse christendom en de interreligieuze 

dialoog. Met zo’n 30 mensen redelijk 

goed bezocht. Ds. Kees Schakel zette de 

cyclus van bijbelstudieavonden voort 

met een constante groep van zo`n 15 – 

20 geïnteresseerden. De Pauluskerk le

verde ook 2012 een eigen bijdrage aan 

de Nacht der Kerken in juni. Vanuit de 

Werkgroep PAIS (PaelstinaIsraël) vond 

een zeer interessante avond plaats over 

het conflict tussen Israël en Palestina en 

de positie van de Palestijnen, met Meta 

Floor, door de PKN uitgezonden naar 

SabeelJeruzalem, als spreker. Met zo’n 

60 mensen goed bezocht. De geplande 

avond met Daoud Nasser, Palestijnse 

vrijheidsactivist, kon geen doorgang 

vinden, omdat zijn ‘Tent of Nations” op 

last van de Israëlische autoriteiten op

nieuw van de buitenwereld dreigde te 

worden afgesloten. Dokter Huub de 

Weerd organiseerde ook in 2012 zijn 

cursus “Midfullness”, voor onder meer 

vrijwilligers van de Pauluskerk. Daar

voor was veel belangstelling.  

3.11. VLUCHTELINGENWERK 

PAULUSKERK (OMZO)

Voor een verslag van de activiteiten van 

het Vluchtelingenwerk van de Paulus

kerk zij verwezen naar het Jaarverslag 

2012 van de Stichting OMZO. Dit verslag 

is te verkrijgen bij de Stichting KSAGCW, 

tel. 010  4666722 of te vinden op www.

pauluskerkrotterdam.nl. 



4. Financieel Jaarverslag
De staat van baten en lasten over 2011 en vergelijkende cijfers over 2011 zoals vermeld in het accountantsrapport luidt:

BATEN  2012 2011

Baten uit fondsenwerving @ 374.553 340.205

Overige baten @  5.374 8.500

Totaal baten @ 379.927 348.705

LASTEN

Personeelskosten @	 190.130 232.338

Overige kosten @	 148.753 157.069 

Totaal lasten @	 338.883 389.407

Resultaat @ 41.044 -40.702

Het positieve resultaat over 2012 is ten gunste van de Algemene Reserve gebracht.



5. Slot en dank
De Pauluskerk is – ondanks alle ellende en teleurstelling die je vaak onder de 

mensen aantreft en de steeds moeizamer wordende economische en sociale  

omstandigheden in 2012 – een prachtig diaconaal project in de stad Rotterdam. 

Een project met toekomst! Daar gebeurt wat overheid en markt veelal niet kunnen. 

Mensen zijn geen machines met aan en uit knoppen, te bedienen door ambtenaren 

of wethouders of ministers, die denken in ketens en trajecten en verbeterpaden. 

Mensen zijn ook geen door de markt te manipuleren objecten of consumenten. 

De Pauluskerk probeert in onze keiharde en ingewikkelde risicosamenleving 

een “liefdevolle context” te zijn, waarin mensen – juist de mensen in de marge 

– weer aan zichzelf worden teruggegeven en hun eigen verantwoordelijkheid 

voor hun eigen leven weer kunnen opbouwen.

Eind 2012 namen we afscheid van Frank Groenenberg, een periode lang hoofd 

van de kosterij. Wij zijn hem zeer dankbaar voor al het werk, dat hij voor de 

Pauluskerk en haar bezoekers heeft gedaan, vaak onder moeilijke omstandigheden. 

In de loop van 2012 werden twee van onze trouwe kosters, Wilma Plakkée en 

Antoinette Bruijs, langdurig ziek. Helaas is er voor hen tot op heden niet of nau

welijks zicht op de mogelijkheid van voldoende herstel om weer te kunnen werken. 

In 2012 trad tot het bestuur toe mevrouw Marian van Verschuer als algemeen 

bestuurslid.          

Al hetgeen er in de Pauluskerk wordt gedaan zou niet mogelijk zijn zonder de 

enorme betrokkenheid, energie, volharding en creativiteit van al die mensen die 

het mogelijk maken: vrijwilligers, medewerkers van de kosterij, andere beroeps

krachten, medische dienst, bestuursleden, leden van de commissie van bijstand, 

bouwcommissie etc. Dank voor al jullie inzet in 2012! In de bijlage vindt u een 

overzicht van al die mensen die meededen. Het werk van de Pauluskerk is ook in 

2012 op velerlei terrein goed en constructief ondersteund door de medewerkers 

van de Stichting KSAGCW. Ook daarvoor veel dank!             

ds. Dick Couvée

diaconaal predikant /directeur

Rotterdam, juni 2013

Aantallen?
Een paar getallen voor het jaar 2012:

n de Pauluskerk is open zeven dagen 

per week, van 9 tot 9

n De Pauluskerk ontvangt 200 – 250 

mensen per dag; tussen de 1200  

en 1500 bezoekers per week 

(vooral in de koude periode);

n Open Atelier, ongeveer 10  

bezoekers per keer per week 

n Eethuis voedt 60 – 90 mensen  

per keer

n Voedselbank geeft 60 – 70  

pakketten per week

n Vluchtelingenspreekuur helpt  

80 - 120 mensen per week

n Diaconaal/maatschappelijk spreek-

uur helpt 40 – 60 mensen per week 

n Medische Dienst helpt ruim  

1000 mensen, ongeveer 3000 

consulten per jaar

n Tijdelijke huisvesting voor 

gemiddeld 30 - 40 mensen 

(vluchtelingen en Nederlanders  

of mensen met een verblijfs-

vergunning

n Nachtopvang voor gemiddeld  

25 - 30 personen

n Diensten (op zondag en vrijdag) 

bezocht door 20 - 60 personen, 

Kerkcafé door de week 5 - 10 

personen

n 200 vrijwilligers 

n 14 beroepskrachten (vol- of deeltijd) 

n mogelijk door giften en bijdragen; 

geen subsidie overheid.



BESTUUR PAULUSKERK
Geert Beke
Jan Blankers
Dick Couvée
Harry de Groot
Jeannette Kortland
Willem-Jan Lammers
Almaz Massa
Piet Middelkoop
Jenneke Vijlbrief-v.d. Schaft

COMMISSIE VAN BIJSTAND
Jan Blankers
Dick Couvée
Jan Fraanje
Marianne Koning-Douwes
Jeannette Kortland
Anneke van Leeuwen
Moniek Meijer
Sjany Middelkoop-Goudriaan
Henk Wuister

MEDEWERKERS KOSTERIJ + 
ANDERE BEROEPSKRACHTEN
Antoinet Bruijs
Dick Couvée
Ayane Getahun Melesse
Edita Ghukusyan
Elmira Montazeri
Monika van Hoorn
Hosseinali Hosseinzadeh
Plony de Jong
Dennis de Kwant
Peter van Loo
Ab Mantingh
Erica Meijerink
Sjany Middelkoop
Wilma Plakkée
Nelleke Quartel
Sofia do Rosario Rocha
Younas Tekesta
Thuy Trinh
Giselle Vegter
Janneke Verhaar

BESTUUR OMZO
Dick Couvée
Elisabeth de Jong-van der Kuip
Hanny de Kruijf
Sjany Middelkoop-Goudriaan
Ineke Palm
Annemarie Smith
Huub de Weerd
Huismeesters
Kees Knol
Hunter Smith
Leo van der Bruggen

BESTUUR VERENIGING 
VRIENDEN V/D PAULUSKERK
Geert Beke
Jan Fraanje
P.J.J. Lamoré
Kees Thieme

VRIJWILLIGERS OPEN HUIS
Johan Aaftink
Rutger-Jan Bakelaar
Marja Beijer
Tim Bliek
Els Boot
Joke Bos
Nico v.d. Bosch
Adriaan Bosma
Niels Braamse
Daav Brahms
Jannie Bruijnis
Sandra a’ Cohen
Mintje Cornelisse
Dick Couvée
Joke van Dijk
Ria Dingemans
Maria van Donkelaar
Henny Donkersloot
Hamid Essalhi
Evelien van Geel
Hatice Gönen-Sahin
Carina Groenenwegen
Pim Groeneveld
Hanneke Guijt

Felix van Haaften
Hans Hendriks
Ticia Herold
Käthy Hessling-Kroeske
Monika van Hoorn
Rinie Houweling-Lems
Hassan Iaazza
Jocelyne Inamahoro
Yassin Jap-Tjong
Jan Jeronimus
Plony de Jong
Negar Kashian
Nayareh Khansari Vahid
Yonas Kiflemichael
Fanny Klaasen
Kees Knol
Frans Kok
Sabien Kooijman
Anneke Kooimans-van  
Toornenberg
Ko Koppelaar
Jeannette Kortland
Sonja Kuipers
Jasper Lammers
Anneke van Leeuwen
Saskia Marienus
Alfonso Martin
Almaz Massa
Margareth Michalska
Sjany Middelkoop-Goudriaan
Inge Moerman
Eddie Molenaar
Hesam Montazeri
Willy Nijs
Guy Jean Paul Ntwari
Erina den Otter-Berkman
Christine Papillon
Maria de Pina
Lien van der Ploeg
Wijnand Pols
Briene de Regt
Pauline Schreurs
Ank van der Spek
Gon Stalling
Leonie van Staveren

Marianne Stompedissel
Ed Tanihatu
Alseny Touré
Barbara Triesscheijn
Marlies Verbree-Eikelenboom
Janneke Verhaar
Rosa Verhoeff
Jan Verhoog
Atty Verkaik-Jansen
Ton Vermeulen
Anne Weeda
R. de Winter
Frieda de Wit-van Orden
Sanne Zwaagstra
Inge Zwaal

VRIJWILLIGERS EETHUIS
Joke van Bilsen
Annelie Couvée
Dick Couvée
Vera Couvée
Joke van Dijk
Maria van Donkelaar
Rima Jamckochian
Patricia Jansen
Connie Kluitenaar
Mieke Krediet
Rachel Lopes Cardozo
Daphne Maltha
Ariana Martinez
Sjany Middelkoop-Goudriaan
Eva Moraal
Willy Nijs
Anna Oudeman-Schreuder
Ebru Özdemir
Nathalie Satimin
Annemiek Schuurmans
Chantal Smit
Filize Stiekema
Deolinda Stuurman
Feyza Telli
Hatice Tuncer
Bianca Valeduara
Nora Vardanjan
Anne Weeda

Overzicht van alle bij het werk van de Pauluskerk direct betrokkenen



VOEDSELBANK
Gerard Bosveld
Remco de Kloe
Michiel Koster
Corrie Rietveld
Rob van Wijk

MEDEWERKERS 
NACHTOPVANG
Jan Blankers
Janine Hage
Bea Kruse
Daphne Malta
Sjany Middelkoop-Goudri-
aan
Wim Moore
Willy Nijs
Peter Lems
Ruud Worm
Henk Wuister

PASTORAATSGROEP
Jan Blankers
Henk Bout
Dick Couvée
Bert van der Ent
Marijke van Essen
Marianne Koning-Douwes
Sjany Middelkoop-Goudriaan
Barbara Triesscheijn
Huub de Weerd
Henk Wuister

ORGELCOMMISSIE
Jan Blankers
Kees van Goeverden
Arie v.d. Pol
Diana Selepenova
Kees Thieme

MEDISCHE DIENST
Lina Bezhanova
Marie Kok-Egu
Thea Noga
Huub de Weerd

REDACTIE PAULUSWERK
Dick Couvée
Corien de Gier
Hans Valkenburg

BOUWCOMMISSIE
Geert Beke
Rinus Dionysius
Cees Hoogeveen
Jacques Kolpa

WERKGROEP 
GELOOFSGEMEENSCHAP
Dick Couvée
Marianne Koning-Douwes
Donald Mader
Sjany Middelkoop-Goudriaan
Huub de Weerd

LEDEN REGIEGROEP 
Geert Beke
Annemarie Bijl
Dick Couvée
Piet Middelkoop
Walter Rozendaal

WERKGROEP DOCK
Jan de Bas
Waberi Gueddi
Marcha van den Hurk
Dick van Kampen
Taco Noorman
Niels van Poecke
Giselle Vegter

DAVEREND DEBAT
Willem Pekelder

LITERAIR CAFÉ
Dick Gebuys
Marianne Koning-Douwes

WERKGROEP OPENING 
NIEUWE KERK
Johanna Brandenburg
Dick Couvée
Marijke van Essen
Chris van Houwelingen
Jacqueline Kolpa
Marianne Koning-Douwes
Janine van Leeuwen

WERKGROEP LEERHUIS
Kees Schakel
Kees Thieme

KUNSTENARESSEN OPEN 
ATELIER
Marcha van den Hurk
Ilse van der Laan
Sanne Luijben

STAGAIRES
Ebru Özdemir
Feyza Telli
Hatice Tüncer

BETROKKEN MEDEWERKERS 
STICHTING KSA/GCW
Alexander Borst
Hanny de Kruijf
George Martinus
Wilma Petersen
Secretariaat
Anne-Karinne Sanders
Maria Tavares
Heidi van der Wijk

Ondersteunende stichtingen en fondsen

Stichting Bevordering Maatschappelijke Dienstverlening

Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe 

G. Ph. Verhagen-Stichting

Neyenburghfonds 

Stichting Van Helden Tucker

Kerk in Actie

Particuliere giften

COLOFON

Stichting Diaconaal Centrum 

Pauluskerk

Hang 7, 3011 GG Rotterdam

Tel. 010 – 4666722  

(Stichting KSA/GCW)

info@stichtingksagcw.nl

Kamer van Koophandel,  

dossiernr.: 411 313 00

Ontwerp: Studio Voetnoot, Utrecht

s t i c h t i n g
ROTTERDAM

Overzicht medewerkers Pauluskerk per eind mei 2013.


