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Om wie ging het in 2013?
Het diaconaal Centrum Pauluskerk zet 

zich in voor: 

-  dak- en thuislozen 

-  (ex-) verslaafden

-  (ex-)psychiatrische patiënten 

-  mensen/ouders met grotere of 

kleinere geestelijke beperking 

-  vluchtelingen/mensen zonder 

verblijfspapieren

-  mensen zonder betaald werk, onder 

andere MOE-landers 

-  (allochtone) jongeren zonder gevoel 

voor richting in hun bestaan 

-  seksuele minderheden

-  alleenstaande moeder met jonge 

kinderen 

-  eenzame ouderen.

Het Diaconaal Centrum is 7 dagen  

per week geopend van minimaal  

09.00 - 21.00 uur. Het aantal bezoekers 

is in 2013 opnieuw gegroeid en 

bedroeg in 2013 zo’n ruim 1750 per 

week gemiddeld, in de koude periode.   



 

1. Het jaar 2013

2. Overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen en activiteiten van 2013 
EEN INTENSIEF JAAR 

2013 was voor de Pauluskerk een buiten

gewoon intensief jaar. Een opnieuw 

groeiend aantal mensen deed een  

beroep op onze zorg, opvang en hulp

verlening. Dankzij de inzet van vooral 

steeds meer vrijwilligers en een enkele 

beroepskracht slaagden 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 fondsen

werving bleef min of meer gelijk aan 

2012. Dat was ook begroot. We konden 

het jaar 2013 afsluiten met een batig 

saldo net als 2012. Tegelijk wierp de 

komst van de nieuwe kerk in 2012 zijn 

schaduwen vooruit. Door velen is er 

met grote inzet en met succes! gewerkt 

aan de begeleiding van de nieuwbouw, 

de voorbereiding van de inrichting, de 

verhuizing, de inhuizing en aan de ope

ning van de Nieuwe Pauluskerk.  

ROTTERDAM IN HET JAAR 2013: 

MEER ARMOEDE, MEER MENSEN 

IN DE (FINANCIËLE) PROBLEMEN 

De stad Rotterdam kampt al jaren met 

een aantal structurele onevenwichtig

heden, zeker ook in vergelijking met 

de andere grote steden van Nederland. 

Het is de meest gemengde stad van  

het land, met ook nog een zeer groot 

aantal mensen zonder officiële verblijfs

papieren (tussen 15.000 en 20.000). De 

stad ook met de jongste bevolking. De 

stad met het laagste gemiddelde gezins

inkomen van de grote steden en met 

het grootste aantal “probleemwijken”. 

Er wonen in Rotterdam inmiddels ruim 

100.000 mensen die moeten leven onder 

de armoedegrens, waaronder veel  

kinderen. De mensen zonder verblijfs

papieren mogen niet werken. Daarmee 

is hun verloedering al op voorhand  

ingebouwd. Daar staat nog altijd, ook 

in vergelijking met de andere grote 

steden, niet zoveel aan “kracht” tegen

over. Rotterdam telt van alle grote  

steden het minste aantal hoogopgelei

den (circa 33% ten opzichte van 54% in 

Amsterdam en 58% in Utrecht). Dat  

alles in een politieke situatie, waarin 

populistisch rechts al jaren een stevige 

grip op de gang van zaken heeft. De in

vloed van die politieke krachten is in 

Rotterdam 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 
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repressie. En dan vaak ook nog geba

seerd op het neoliberale, eenzijdige 

mensbeeld van: jong, dynamisch, flexi

bel, energiek, gepassioneerd etc. Voor 

veel mensen is dat “ideaal” helemaal 

niet haalbaar en ook niet gewenst. 

Steeds minder aandacht in Rotterdam 

voor de kansarme kant van de samen

leving en voor het feit, dat een groeien

de groep Rotterdammers het op eigen 

kracht niet redt, met name als gevolg van 

schulden. Of werkend, maar toch arm. 

De afgelopen jaren werd ook Rotterdam 

geconfronteerd met de economische 

crisis, die lang is en diep gaat. De ge

volgen daarvan voor de mensen in de 

marge van de Rotterdamse samenleving 

werden tussen 2010 en 2014 steeds 

meer merkbaar. Mensen die tot dan 

toe hun kostje zo`n beetje bij elkaar 

scharrelden via losvast banen kwamen 

steeds meer in de problemen: veel 

mensen geen (losvast) werk meer, geen 

of weinig inkomen, groeiende proble

men met schulden en dus vaak met 

huisvesting, met alle gevolgen die  

dat voor het leven van mensen heeft, 

fysiek, emotioneel en geestelijk. De op

lopende bezuinigingen op de maat

schappelijke opvang, de sociale zeker

heid, maar ook in de sfeer van de 

bijzondere bijstand en de gezond heid

szorg (psychiatrische hulpverlening), 

worden steeds meer voelbaar voor met 

name de mensen in de marge en aan de 

onderkant van de Rotterdamse samen

leving. Van de vier grote steden groeit 

de armoede in Rotterdam het hardst. 

Volgens recente cijfers heeft Rotterdam 

het hoogste aantal lage inkomens en 

de meeste werklozen. Bovendien heeft 

Rotterdam het hoogste aantal huishou

dens met grote schulden. De armoede 

verbreedt en verdiept zich dus. Een 

steeds bredere groep mensen trekt het 

niet meer. Het aantal huishoudens in 

Rotterdam, dat een beroep doet op de 

voedselbanken, groeide van 4500 naar 

5900. Bijna 34.000 inwoners van Rotter

dam doen een beroep op een bijstands

uitkering, zo’n 144.000 op de bijzondere 

bijstand. Veel arme mensen dus in Rot

terdam, die ook nog eens steeds langer 

arm zijn.

Onder die lastige omstandigheden,  

sociaal, economisch en politiek – vooral 

voor de mensen in de marge – probeerde 

het Diaconaal Centrum Pauluskerk ook 

in 2013 haar missie te vervullen: het 

daadwerkelijk antwoord geven op de 

bijbelse oproep tot zorg voor al die 

mensen die in de marge van de Rotter

damse samenleving zijn of raken.   

EEN OPNIEUW GROEIEND BEROEP 

OP DE PAULUSKERK   

In 2013 deed opnieuw een groeiend 

aantal mensen een beroep op de ver

schillende vormen van opvang, zorg en 

hulpverlening in en door de Paulus

kerk. Het aantal bezoekers aan het 

nieuwe diaconale centrum als geheel 

steeg licht in 2013, vooral in de koude 

periode van oktober tot en met maart. 

Het aantal mensen, dat de spreekuren 

van het Vluchtelingenwerk bezocht 

met zo’n 50%, van de Medische Dienst 

met zo’n 5%, ook door de komst van 



een tandarts, die om niet tandheel

kundige hulp verleent. Aan individuele 

hulpverlening door het Diaconale en 

Maatschappelijk werk werd ruim 40% 

meer uitgegeven in de vorm van lenin

gen of giften. 

HOOGTEPUNTEN 2013

Het hoogtepunt van het jaar was de 

openingsweek van 2 tot en met 9 juni. 

Onze bezoekers openden op 2 juni,  

samen met burgemeester Aboutaleb, de 

nieuwe kerk met een meer dan levens

grote sleutel. Daarna volgde een week 

vol met activiteiten, van toneel, muziek, 

orgel tot en met een tentoonstelling 

van kunstwerken van onze bezoekers, 

die een beeld gaven waar de nieuwe 

Pauluskerk voor staat: opvang, hulp 

voor mensen in de marge en ontmoe

tingscentrum voor Rotterdammers. Het 

aantal bezoekers en de aandacht in de 

media, lokaal en landelijk, waren over

weldigend. De week werd afgesloten 

met viering tegelijk in de kerkzaal en op 

het kerkplein op zondag 9 juni, waarin 

het nieuwe gebouw feestelijk in gebruik 

werd genomen als kerk. Ter gelegenheid 

van de opening gaven we twee boeken 

uit: “De Pauluskerk Rotterdam”, dat een 

beeld geeft van verleden, heden en toe

komst van de Pauluskerk, en: ”Wij zijn 

allemaal bloemen van de Pauluskerk”, 

een bundel vol met vrolijke, levenslus

tige, vaak ook desperate en absurdisti

sche gedichten van onze bezoekers. Zij 

geven een bijzonder blik op hoe onze 

samenleving doet en denkt!   

In oktober 2013 haalde de Rotterdamse 

kok Robbert van Gammeren het Guin

ness Book of Records in de Pauluskerk 

door 38 uur achter elkaar te koken met 

waste food. Van al die waste kregen 

zo’n 1000 mensen te eten! 

Een zeer bijzonder hoogtepunt vorm

de de uitreiking van de Laurenspenning 

in november voor álle vrijwilligers van de 

Pauluskerk. Een bewijs van grote waar

dering vanuit de stad voor moed,  

beleid en trouw van onze vrijwilligers 

al die jaren, ook na de sloop van de 

oude kerk, voor de mensen in de marge. 

De penning werd uitgereikt aan voor

zitter van het bestuur Geert Beke, in 

een zeer goed gevulde Laurenskerk. 

Een prachtige kroon op al het werk én 

een aansporing dat werk voort te zet

ten en uit te bouwen!



WERKEN IN EN VANUIT DE NIEUWE 

PAULUSKERK 

Een prachtig gebouw, dat is het! En 

een wonder, dat het er staat! De in

richting van de nieuwe Pauluskerk kon 

helemaal worden gefinancierd uit de 

vaak enorme en gulle giften van onze 

donateurs, sympathisanten, kerken en 

diaconieën, stichtingen en fondsen en 

bijdragen van het bedrijfsleven (vaak 

in natura). Het was ongelooflijk en het 

deed enorm goed te zien hoeveel 

mensen en instellingen zich blijkbaar 

zó in het project herkennen, dat zij  

bereid zijn er ook daadwerkelijk aan 

bij te dragen!  

Na de zomerperiode, vanaf september 

2013, kon met een aantal nieuwe acti

viteiten voor èn door de bezoekers 

worden gestart. Dat betrof met name: 

het Schrijversatelier (levensverhalen), 

lunchroom en keuken (zinvolle dag

besteding en versterken waardigheid), 

(tweede hands)winkel en (naai)atelier 

(zinvolle dagbesteding en versterken 

waardigheid), Nederlandse taallessen 

(basisvaardigheden) en het nieuwe  

Podium “Pauluskerk Nieuwe Grond”. 

Bij dat laatste gaat het om een sociaal

cultureel podium, niet vóór, maar zo

veel mogelijk dóór en met onze bezoe

kers (schilderen, tekenen, poëzie, 

literatuur, film, toneel etc. van de straat). 

Op die drager verzamelen we vervol

gens in de nieuwe kerk in de ver

nieuwde City zoveel mogelijk Rotter

dammers en andere passanten in een  

poging de werelden van “kansarm” en 

kansrijk” bij elkaar te brengen en voor 

elkaar te interesseren. In 2013 is dat  

alles goed van de grond gekomen. 

Daarnaast sluit het podium aan bij een 

aantal bredere culturele programma’s 

in de stad Rotterdam, zoals 24 uur  

Cultuur, Festival de Keuze, de Popronde 

en de Rotterdamse Orgeldagen.  



De komst van de nieuwe Pauluskerk  

in 2013 betekende veel meer dan de 

verhuizing van de huidige activiteiten 

van het tijdelijke naar het nieuwe ge

bouw. Het was het begin van een bewe

ging naar een inhoudelijk vernieuwde 

Pauluskerk in de komende jaren. Het 

nieuwe gebouw biedt daartoe alle mo

gelijkheden. Die ontwikkeling zou je 

kort kunnen schetsen als: van “Perron  

nulkerk” naar “Ontmoetingscentrum 

Pauluskerk”. 

Het gaat in de nieuwe Pauluskerk om 

het realiseren van de volgende 4 hoofd

doelstellingen:

n opvang, zorg en hulpverlening aan 

de mensen in de marge van de Rot

terdamse samenleving;

n het organiseren van ontmoeting  

tussen “kansarm” en “kansrijk” in 

de Rotterdamse samenleving; 

n het organiseren van daadwerkelijk 

engagement van “kansrijk” voor 

“kansarm”, maar vooral ook van 

“kansarm voor “kansrijk”; 

n 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 im

mers veel meer dan zoveel mogelijk 

en zo snel mogelijk geld verdienen.  

Daarmee is in de komende jaren, naast 

de essentieel blijvende opvang, zorg 

en hulpverlening, het accent zwaarder 

komen te liggen op een programma 

voor levenskracht versterkende activi

teiten en voor ontmoeting en verbin

ding maken. De kerk wordt meer en 

meer een plaats, een “sociaal laborato

rium” in de stad, waar mensen leren 

zichzelf te verplaatsen in een ander, om 

te beginnen in de “kansarme” ander en 

zo leren “kijken met ogen van onder

op”. De hele kerk (met multifunctio

nele kerkzaal en het stiltecentrum, ook 

functionerend voor het nieuwe CS), 

het kerkplein met onder meer keuken, 

de lunchroom en de winkel/atelier, het 

nieuwe podium “Pauluskerk Nieuwe 

Grond, ze vormen allemaal elementen 

waarop die “ontmoeting” moet plaats

vinden, liefst zo evocatief en “natuur

lijk” mogelijk, dus zonder dwang of 

drang. Als dat lukt in de komende jaren, 

vormt de plaats Pauluskerk (opnieuw) 

een unieke plek en kerk in Rotterdam. 

Het jaar 2013 heeft ons laten zien, dat 

dat kan en dat er langs die weg nog 

veel meer mogelijkheden liggen voor 

de komende jaren.  

ORGANISATIE

Het aantal vrijwilligers is in 2013 enorm 

gegroeid, waaronder ook jongeren en 

studenten. Er is mede om die reden in 

2013 veel aandacht besteed aan het 

verbeteren van het functioneren van 

de Pauluskerk als organisatie. Een 

tweetal bureaus was van harte bereid 

ons bij dat grotergroeien in de  

komende jaren te adviseren. Zij deden 

dat voor het overgrote deel om niet. Er 

kwam een advies voor de verbetering 

van de inrichting en het functioneren 

van de Pauluskerk als organisatie. Aan 

de uitvoering van het advies is vanaf 

oktober 2013 samen met alle betrok

kenen intensief gewerkt. De structuur 

van de Pauluskerk, taken, verantwoor

delijkheden en bevoegdheden, indivi

dueel en per onderdeel, zijn aanzien

lijk helderder geworden en de onderlinge 

communicatie is verbeterd. Uitdaging 

is en blijft dit alles te verbeteren, zonder 

dat de Pauluskerk de trekken van een 

“bedrijf” gaat vertonen. Ook kwam er 

een advies om het draagvlak en de con

tinuiteit van de Pauluskerk financieel 

te verbeteren en op termijn veilig te 

stellen. Kern is een optimale balans te 

vinden tussen de kern waar alles om 

draait: opvang, zorg en hulpverlening 

aan mensen in de marge (activiteiten 

die vooral geld kosten) en activiteiten, 

die geld opleveren (verhuur, inciden

teel/structureel). In de begroting 2014 

 2016 zijn de eerste stappen gezet die 

balans te vinden.      

In de loop van juni 2013 trok ook IOM 

(de Internationale organisatie voor  

Migratie, die uitgeprocedeerde vluch

telingen terughelpt naar het land van 

herkomst, op vrijwillige basis) in in de 

nieuwe Pauluskerk. Kantoorruimten 

en spreekuren van de regio Rotterdam 

vinden daar nu hun plek. Ook vonden 

gesprekken plaats met Vluchtelingen

werk Maasdelta voor het starten van 



een spreekuur voor vluchtelingen in de 

nieuwe Pauluskerk. Dat spreekuur kreeg 

in juni 2014 zijn beslag. Belangrijke 

elementen in het proces om de nieuwe 

Pauluskerk zich ook te laten ontwikke

len tot een centrale (kennis en infor

matie)plaats in de stad voor een breed 

scala van mensen in de marge.     

STAGES

Het stageproject met het bureau Livable 

voor studenten aan de Erasmusuniver

siteit werd ook in 2013 voortgezet. De 

studenten huren tegen lage kosten een 

kamer bij Livable, in ruil voor het doen 

van vrijwilligerswerk in de stad. Een vijf

tal studenten liep in 2013 stage in het 

Open Huis van de Pauluskerk, doorgaans 

met veel plezier. Het aantal plekken 

voor het lopen van een beroepsstage in 

de kerk werd uitgebreid en gecoördi

neerd door een vrijwillige stagecoördi

nator. Hetzelfde gold voor de maatschap

pelijke stages, die uitgevoerd worden in 

samenwerking met een aantal middel

bare scholen in Rotterdam.    



Overzicht activiteiten 2013
3. OPVANG EN HULPVERLENING

3.1A. OPEN HUIS

Het Open Huis is “de moeder” van alle 

activiteiten van de Pauluskerk en deed 

die naam ook in 2013 alle eer aan. 

Gastvrijheid, laagdrempeligheid, thuis 

zijn de kernwoorden. Iedereen is welkom, 

zonder intake, pasje of wat voor beper

king ook. De deuren van de kerk staan 

open van 9 uur ’s morgens tot 9 uur  

’s avonds en dat zeven dagen per week. 

Zoals voor het geheel van de Paulus

kerk, was de overgang naar de nieuwe 

kerk, een memorabele gebeurtenis. 

Slechts één weekend van 25 tot 27 mei 

was het Open Huis gesloten in verband 

met de verhuizing. Vanaf maandag  

27 mei werden de bezoekers ‘als van

ouds’ ontvangen. Maar nu in een schit

terende nieuwe Pauluskerk! Natuurlijk 

was er veel over gesproken en hadden 

een aantal bezoekers en vrijwilligers 

mee de handen uit de mouwen gesto

ken bij de megaklus die de verhuizing 

was. En toch was het spannend: zouden 

mensen de weg naar de nieuwe kerk 

weten te vinden? Het Open Huis niet 

meer direct bij binnenkomst maar op 

de 1e verdieping? Niet meer in het 

Open Huis roken maar in een aparte, 

daarvoor bestemde, ruimte? En voor de 

vrijwilligers? Een totaal andere indeling, 

een aparte pantry, zelf koffie en thee 

zetten, zoeken naar de meest geschikte 

plaats voor ‘de kar’? En de bezoekers 

kwamen, in zeker zo groten getale als 

voorheen, met veel trots op hún nieuwe 

kerk!

3.1B. BEZOEKERS

In het Open Huis is iedereen welkom 

zonder voorwaarden vooraf. Dat bete

kent, dat mensen met heel verschillen

de beweegredenen binnen komen. 

Het kan zijn dat mensen gezelligheid 

en aanspraak zoeken of koffie willen 

drinken en een boterham eten. Veel 

bezoekers zijn ook gericht op zoek naar 

hulp bij hun problemen. Zij kunnen een 

afspraak maken voor de spreek uren 

van de hulpverleners in de kerk. Per 

dag bezoeken vele tientallen mensen 

het Open Huis. Zeker in de winter  

komen er soms 50 of 60 mensen per 

dagdeel. Mensen kunnen gaan en  

komen zoals ze zelf willen en op een 

dag kunnen wel 100 verschillende be

zoekers te gast zijn.

De dienstdoende vrijwilligers m/v pro

beren een gezellige en harmonieuze 

sfeer te creëren. Er is meestal achter

grondmuziek, er worden spelletjes ge

daan en er zijn boeken en kranten 

voor wie wil lezen. Soms wordt er een 

bingo of sjoelcompetitie georganiseerd 

en zijn er kleine prijsjes te winnen die 

veel aftrek vinden.

Tijdens de feestdagen Pasen, Pinksteren 

en Kerstmis wordt geprobeerd met  

extra activiteiten mensen een sfeer te 

bieden die enige compensatie geeft 

voor het gemis van een thuis. Op 2e 

Pinksterdag bijvoorbeeld was er een 

vrijwilligster die met de bezoekers brug

gen van papier ging bouwen en de uit

daging was de brug te creëren die het 

meeste gewicht kon dragen. Vier com

puters staan ter beschikking van onze 

bezoekers. Zij kunnen daarmee hun 

contacten onderhouden, informatie 

opzoeken en natuurlijk worden de com

puters ook gebruikt om spelletjes te 

spelen. 

3.1C. ACTIVITEITEN

In de nieuwe kerk heeft het Open Ate

lier een eigen ruimte gekregen, ver

bonden met het Open Huis. In het na

jaar kwam er de mogelijkheid om een 

tweede middag open te gaan om zo 

nog meer dan voorheen mensen de  

gelegenheid te bieden hun talenten te 

gebruiken. Drie professionele kunstena

ressen gaan met bezoekers aan de slag 

die kunst maken in allerlei variëteit: 

tekenen, schilderen, boetseren en 

soms ook naaldkunst. Er worden vaak 

prachtige dingen gemaakt en in het 

verslagjaar was er rondom de opening 

volop gelegenheid voor de talloze gas

ten het werk te bewonderen. Ook bij 



de uitreiking van de Laurenspenning aan 

de vrijwilligers van de Pauluskerk was er 

een indrukwekkende presentatie. Het is 

bijzonder waardevol dat mensen die 

vaak weinig waardering ondervinden 

op deze manier kunnen ervaren dat zij 

dingen maken die gezien en gewaar

deerd worden. Gemiddeld doen 5 tot 

10 bezoekers per middag mee.

Het Schrijverscafé is een vaste activiteit 

geworden die wekelijks op de woens

dagmorgen plaatsvindt. Tussen de 10 en 

15 mensen komen bij elkaar en maken 

aan de hand van een aangereikt thema 

(in de vorm van een bestaand gedicht 

of een uitspraak) een gedicht over wat 

hen bezig houdt. Ongeveer de helft 

van de deelnemers behoort tot de  

‘harde kern’ van Straatdichters die al 

jaren gedichten maken die vroeger in 

de Straatkrant werden gepubliceerd. 

Hun gedichten geven vaak een inkijkje 

in levens die ‘niet mooi of afgerond 

zijn maar vol breuken en scherven’. 

In september vond voor de derde keer 

een bedevaart naar Lourdes plaats. De 

reis werd georganiseerd samen met de 

Stichting Mara en de N(ico) A(driaan) 

S(tichting). Het is bijzonder om mee te 

maken hoe mensen die door het leven 

gemangeld zijn in korte tijd opbloeien 

en in grote onderlinge verbondenheid 

iets beleven dat heel veel voor hen be

tekent. Zij horen ergens bij en ze voelen 

zich gezien en erkend. Er waren in  

totaal 21 deelnemers en 6 stafleden. 

3.1D. VRIJWILLIGERS

De Pauluskerk is een echte vrijwilli

gersorganisatie en nergens wordt dat 

beter zichtbaar dan in het Open Huis. 

Zeven dagen per week, bij voorkeur 

drie vrijwilligers per dagdeel, betekent 

dat idealiter 63 mensen zich inzetten 

voor de ontvangst van onze bezoekers. 

Door alle aandacht voor onze nieuwe 

kerk meldden zich veel mensen die wil

len meewerken. Bij het Open Huis be

gonnen er in het verslagjaar 36 nieuwe 

vrijwilligers. Dat vraagt veel begelei

ding om te waarborgen dat onze on

voorwaardelijke gastvrijheid op een 

goede manier in de praktijk wordt ge

bracht. Gelukkig is er ook een flinke 

groep vrijwilligers met een lange 

diensttijd die zorgen voor continuïteit 

en het mee uitdragen van de waarden 

van de Pauluskerk. Om uiteenlopende 

redenen zijn er 12 mensen vertrokken. 

Het totaal aantal vrijwilligers bedraagt 

ruim 80. Een deel van de vrijwilligers 

behoort ook tot de bezoekersgroep en 

dat levert boeiende en soms ook con

fronterende situaties op. En toch, 

dankzij de grote inzet en betrokken

heid van velen slagen we erin het 

Open Huis de ‘moeder van alle activi

teiten’ te laten zijn en blijven.

3.2. 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” samen

leving van Rotterdam. Het Eethuis voor

zag ook in 2013 in een grote behoefte. 

Het Eethuis werd in 2013 gehouden op 

de vaste donderdag en vrijdag van de 

week, steeds van 17.30 uur  18.30 uur. 

Het voorzag ook het afgelopen jaar in 

een grote behoefte. Het aantal bezoe

kers bedroeg gemiddeld zo’n 60 per 

keer, maar vaak ook meer met uitschie

ters tot boven de 80.

De maaltijden werden gemaakt betrok

ken door en betrokken van de Stichting 

“En Route”. De Stichting “En Route” 

levert goede, kant en klare warme 

maaltijden die worden gemaakt door 

jongeren met een problematisch verle

den. Ze helpt En Route hen hun leven 

weer op de rails/“en route” te krijgen. 

In het laatste twee maanden van 2013 

hebben we onze bezoekers steeds  

geïnformeerd over twee belangrijke 

veranderingen in het Eethuis. Vanaf  

1 januari 2014 is, naast de vaste donder

dag en vrijdag, een derde vaste dag 

Eethuis in de week ingevoerd: de dins

dag. Bovendien vragen we vanaf die 

datum 1 Euro voor een maaltijd. Die 

Euro is niet in de eerste plaats bedoeld 

om de kosten te dekken. Maar vooral 

om bezoekers duidelijk te maken, dat 

ook zij, net als iedereen, uiteindelijk 



verantwoordelijk zijn voor zijn of haar 

eigen leven en daarin dus afwegingen 

en keuzes moet maken, ook ten aan

zien van geld. In 2013 groeide het aan

tal vrijwilligers, dat het Eethuis verzorgt 

en de bezoekers bedient verder door 

naar ruim 25.

3.3. VOEDSELBANK

In 2013 voorzag het voedselbankuit

giftepunt in de Pauluskerk in een dui

delijke behoefte. Wekelijks werden er 

tussen de 60 en 70 pakketten uitge

deeld. Na de overgang naar de nieuwe 

kerk trad een daling van het aantal  

uitgedeelde pakketten. Niet duidelijk 

is wat daarvan de oorzaak was. Naar 

het einde van het jaar zette weer een 

groei omhoog in. De Voedselbank 

wordt gerund door zo`n 6 vrijwilligers. 

Ook de intakegesprekken worden ge

daan door een op dat terrein deskun

dige vrijwilliger. 

3.4. MAATSCHAPPELIJK WERK, 

DIACONAAL SPREEKUUR EN 

INDIVIDUELE HULPVERLENING

Het doel van het maatschappelijk 

spreekuur is tweeërlei: mensen bege

leiden die elders geen of onvoldoende 

hulp kunnen krijgen en zicht krijgen  

op wat er aan problemen onder de men

sen in de marge in Rotterdam speelt. 

Het gaat om uiteenlopende problemen: 

sociaal, economisch, psychisch, relatio

neel. Meestal om een combinatie van 

deze factoren. Veel mensen zijn laat 

met het vragen van hulp, dit kan zijn 

omdat ze zich schamen of hopen dat er 

wel een oplossing komt, ze zijn vast

gelopen in de bureaucratie of de com

plexiteit van de samenleving of voelen 

zich teleurgesteld over wat er van hun 

leven is terechtgekomen. Op het laag

drempelig spreekuur is iedereen welkom, 

ook zonder afspraak. We zoeken samen 

naar het draadje wat steekt uit kluwen 

van problemen. Als je een klein begin

netje hebt, kan dat tot gevolg hebben 

dat het leven stapsgewijs weer in de 

opwaartse spiraal komt. 

Er wordt veel praktische hulp geboden 

en indien noodzakelijk of gewenst 

wordt er zoveel mogelijk terug of door

verwezen naar de reguliere hulpver

lening. Aandacht en medemenselijk

heid staan centraal in de aanpak. Het 

maatschappelijk werk is nauw betrok

ken bij de Voedselbank. 

In 2013 is onder andere hulp geboden  

bij het volgende: relatieproblemen, 

(ernstige) psychische problemen, psycho

 sociale problemen, opvoedingsproble

men, huiselijk geweld, faseproblema

tiek, identiteitsproblemen, dakloos heid, 

financiën, werkloosheid. Het gaat vaak 

om praktische hulp, (terug)verwijzing 

of bemiddeling naar bestaande voor

zieningen, pastoraaldiaconale aandacht, 

beoordeling cliënten, Voedselbank, 

eventueel arbeidsbemiddeling naar het 

vrijwilligerswerk. Een paar (inzicht

gevende) gesprekken kunnen van grote 

Aantallen?
Een paar getallen over het jaar 2013:

n de Pauluskerk is geopend zeven dagen 

per week, van 9 tot 9;

n Het Open Huis ontvangt in de herfst en 

winter zo’n 200 mensen per dag. 

Voor de Pauluskerk als  geheel betekent 

dat in de herfst en in de winter tussen de 

1500 en 1800 mensen per week. 

n Open Atelier, ongeveer 10 - 15 bezoekers 

per keer per week;

n Schrijverscafé, 10 - 15 bezoekers per week; 

schrijversatelier, 5 bezoekers per week;  

n Eethuis voedt 60 - 80 mensen per keer;

n Voedselbank geeft 60 - 70 pakketten per 

week;

n Vluchtelingenspreekuur helpt gemiddeld 

150 mensen per week;

n Diaconaal/maatschappelijk spreekuur 

helpt gemiddeld 60 - 70 mensen per 

week;

n Medische Dienst helpt circa 1000 mensen, 

ongeveer 2200 consulten per jaar; 

tandarts: circa 250 consulten per jaar;

n Tijdelijke huisvesting voor gemiddeld  

30 - 40 mensen (vluchtelingen en 

Nederlanders of mensen met een 

verblijfsvergunning

n Nachtopvang voor gemiddeld  

25 - 30 personen;

n Nederlandse taallessen: 5 lessen per 

week, met gemiddeld 6 - 8 deelnemers; 

n 275 vrijwilligers; 

n 18 beroepskrachten (deel- of voltijd); 

n mogelijk door giften en bijdragen; geen 

subsidie overheid.



Waarom en hoe in 2013?
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 crisis, zware 

bezuinigingen door de overheid op maatschappelijke opvang, sociale 

zekerheid en gezondheidszorg in de afgelopen jaren en een nagenoeg 

onverminderd hard vreemdelingen- en asielbeleid maken de situatie van 

veel van deze mensen steeds moeilijker. Rotterdam is de stad in Nederland 

met de meeste armoede. Er leven inmiddels ruim 100.000 mensen onder de 

armoedegrens, waaronder veel kinderen. Er leven ook tussen de 15.000 en 

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. 

In juni 2013 is de nieuwe Pauluskerk geopend, onder grote lokale en 

landelijke belangstelling. De inrichting van het nieuwe gebouw kon worden 

gefinancierd uit de giften van donateurs, particulieren, kerken en diaconie-

en, stichtingen en fondsen en bedrijven (grotendeels in natura). In november 

2013 ontvingen de vrijwilligers van de Pauluskerk de Laurenspenning voor 

hun niet aflatende inzet voor de mensen in de marge van de samenleving.     



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, schrijverscafé en 

schriversatelier

n voedselbankuitgifte

n 2e handskledingwinkel/atelier

n lunchroom 

n Pauluskerk Nieuwe Grond, podium 

voor kunst, cultuur en gesprek over 

de stad door bezoekers voor 

Rotterdammers

n podium voor bezinning, geloof en 

spiritualiteit

n geloofsgemeenschap met diensten 

door de week, op woensdagavond, 

vrijdagavond en op zondag

waarde zijn. Het maatschappelijk werk 

probeert samen met de bezoeker te 

zoeken naar de eigen kracht en die van 

de omgeving. Mensen blijken meer in 

hun mars te hebben dan ze denken. Er 

wordt regelmatig contact gezocht met 

de ketenpartners, zoals psychologen, 

huisartsen, GGD, De gemeente advoca

ten enz. Deze samenwerking wordt 

meestal positief ervaren. Er was een be

hoorlijke toename van materieel sociale 

problematiek en mede daardoor een 

toename van psychosociale en relatio

nele problematiek. Opvallend is het 

aantal jongeren die schulden hebben 

en er ogenschijnlijk alleen voor staan.

Het spreekuur voorzag in 2013 in een 

grote behoefte. Het beroep op het 

spreekuur is ook nu weer licht gegroeid. 

Dit lijkt te komen door de slechte eco

nomie en de gevolgen van de vele ont

slagrondes. Veel mensen die vanuit  

Europa hier gekomen zijn hebben het 

moeilijk. Als er geen werk is, is er vaak 

geen recht op uitkering. Toch komen 

steeds nieuwe mensen om hier te wer

ken aan een beter leven. De regel

geving bij officiële instanties werkt niet 

mee. Vaak is de Pauluskerk de laatste 

instantie waarop men een beroep durft 

te doen, of als andere instanties het 

niet meer weten wordt naar de Paulus

kerk verwezen.

In totaal waren er in 2013 meer dan 

2400 mensen die een beroep op het 

maatschappelijk werk deden, ongeveer 

200 per maand, gemiddeld 30 per 

spreekuur. Op het diaconale spreekuur 

deden zo’n 350 mensen een beroep, 

gemiddeld 6 a 7 per spreekuur. 

Het maatschappelijk werk (beroeps

kracht en vrijwilligers) heeft in 2013 

meer dan 244 spreekuren gehouden, 

het diaconale spreekuur 48. Met 135 

verschillende personen was er geduren

de het jaar een intensief contact. Som

migen kwamen veelvuldig langs. Dit 

om vast begeleid te kunnen worden in 

de administratie en daarmee ook de  

financiën. Naast deze intensieve groep 

hebben in 2013 circa 600 verschillende 

personen één of meerdere keren een 

beroep gedaan op een financiële onder

steuning. In 2013 is ruim 14.000, be

steed aan individuele hulp, soms als gift, 

soms als lening. Een groei van 40% ten 

opzichte van 2012. 

Naast alle hulp die er geboden wordt is 

het ook van belang, dat het Maat

schappelijk werk en het Diaconale 

Spreekuur de signalerende functie niet 

vergeet. Ook daar zijn de ketenpart

ners van belang. 
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Programma-activiteiten
3.5. OPEN ATELIER ZIE ONDER 

OPEN HUIS, ACTIVITEITEN.

3.6. SCHRIJVERSCAFÉ EN 

SCHRIJVERS ATELIER

In de loop van 2012 hield de Rotter

damse straatkrant op te bestaan. Aan 

de Straatkrant was altijd ook een 

schrijvers café 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. Het wordt geleid 

door de coördinator van het Open Huis 

en enkele vrijwilligers. De gedichten 

worden onder meer gepubliceerd in 

het nieuwe magazine van de straat: 

Straatnieuws en in Pauluswerk. 

Vanaf de tweede helft van het jaar is 

een nieuwe activiteit gestart: het 

schrijversatelier. Onder leiding van lite

rair onderlegde vrijwilligers en schrij

vers leren onze bezoekers verhalen 

schrijven. Daarmee leggen ze ook de 

basis voor het kunnen schrijven van 

hun eigen levensverhaal. Dat levert 

een hoop plezier op en heeft een dui

delijke, therapeutische werking. De 

groep bestaat gemiddeld uit 5 bezoe

kers, die met enthou siasme en gemoti

veerd deelnemen. Wij zijn erg blij, dat 

deze nieuwe activiteit zo goed aan

slaat!

3.7. NEDERLANDSE TAALLESSEN

Binnen de Pauluskerk werden al voor 

2013 op zeer bescheiden schaal taal

lessen gegeven. De kwaliteit daarvan liet 

echter te wensen over, de frequentie was 

te laag. Reden waarom vanaf november 

2013 de lessen op een nieuwe, betere 

leest zijn geschoeid. Vanaf eind 2013 

vinden meerdere lessen per week plaats 

en op verschillende niveaus. De lessen 

worden gegeven door 7 gekwalificeerde 

vrijwilligers. Er nemen gemiddeld per 

les 4  8 bezoekers aan deel.       

3.8. PAULUSKERK NIEUWE GROND 

3.8.A. ALGEMEEN

Pauluskerk Nieuwe Grond is een nieuw 

programma in de Pauluskerk, dat vanaf 

september 2013 van start is gegaan. 

Nieuwe Grond is een werkplaats en po

dium voor ontmoeting, cultuur en 

kunst. Met deze sociaalculturele pijler 

beoogt de Pauluskerk de sociale open

heid, kennis en betrokkenheid tussen 

kansarmere en kansrijkere Rotterdam

mers te stimuleren. Hiervoor werken we 

samen met de Rotterdamse Schouw

burg, De Doelen, Museum Boymans van 

Beuningen, CodARTS en het Centrum 

Beeldende Kunst R’dam. Nieuwe Grond 

wordt gecoördineerd door een betaalde 

programmacoördinator en ondersteund 

door een aparte Programmacommissie 

van vrijwilligers, die goed thuis zijn de 

wereld van kunst, cultuur, religie en  

filosofie in stad en kerk. 

Tussen september en december 2013 

heeft Nieuwe Grond een bescheiden 

programmering gedraaid en zijn er 

twee projecten met de vaste bezoekers 

opgestart. De vaste culturele activitei

ten zoals het Open Atelier en Schrijvers

café zijn verstevigd en uitgebreid. Het 

creatieve aanbod heeft in 2013 duidelijk 

een positieve uitstraling op de bezoe

kers gehad, wat leidde tot nieuwsgie

righeid, ontspanning en betrokkenheid 

onderling. In 2014 wordt gestaag door

gewerkt aan het geven van waardig

heid en het stimuleren van eigenwaar



de middels kunst en cultuur. Minstens 

één keer per kwartaal doet Nieuwe 

Grond mee aan een festival in de stad, 

om zo het contact met kansrijkere Rot

terdammers te bevorderen.

3.8.B. GEREALISEERDE ACTIVITEITEN

In 2013 heeft de Pauluskerk meege

daan aan de opening van het culturele 

seizoen 24 Uur Cultuur, Festival De 

Keuze, de Rotterdamse Orgeldagen en 

de Popronde. Vanaf oktober speelde 

elke eerste zaterdag van de maand 

‘Marja’s Borrelgarnituur” op het Kerk

plein. Deze ludieke talkshow van Marja 

van Katendrecht, het alterego van ac

teur en theatermaker ArtJan de Vries, 

bood bezoekers en extern publiek ‘een 

zaterdagmiddag vol grootste ontspan

ning’. De insteek van de Vries is het sa

menbrengen van onbekenden tijdens 

een humorvolle show, waarin hij con

venties en oordelen over elkaar met

een doorbreekt. De Vries maakt ‘de 

achterkant van de voorkant van de 

stad’ zichtbaar. In 2014 wordt de sa

menwerking met het team van ‘Marja’ 

voortgezet. Uit eigen ‘huis’ heeft Dick 

Gebuys een Literaire Avond rondom 

Vietnam georganiseerd en heeft hij 

een Leeskring opgezet, waarin werk 

van de schrijver wordt gelezen en voor

besproken. De openingstijden van het 

Open Atelier zijn verruimd naar twee 

keer per week drie uur. In het nieuwe 

gebouw weten de bezoekers het Ate

lier vaker te vinden, en het aantal deel

nemers is gegroeid. Bezoekers bezoch

ten drie keer een theatervoorstelling 

bij de Schouwburg en zijn één keer in 

Museum Boymans van Beuningen 

rondgeleid. In de Kerstperiode is er in 

samenwerking met Domestica Rotter

dam een Kerstconcert gegeven, met 

vertellingen van Antoine Bodar. Do

mestica Rotterdam bestaat uit leden 

van het Rotterdams Philharmonisch Or

kest. Acht bezoekers uit verschillende 

culturele achtergronden hebben tij

dens deze avond hun eigen literaire 

impressies rondom Kerst voorgedra

gen, wat geleid heeft tot een bijzonder 

ontmoetingsmoment tussen onze be

zoekers en Rotterdammers uit andere 

leefwerelden. We organiseerden in ok

tober, november en december een 

Lunchcafé, waarin een gastspreker ver

telde over zijn of haar werk, met 

gastoptredens van studenten van Cod

Arts. Joke van der Zwaard vertelde 

over Leeszaal Rotterdam, David Novak 

over de vraag ‘wat is een echte baan’, 

n.a.v. Straatnieuwsverkopers en Luc 

Opdebeeck vertelde over FORMAAT, 

zijn theatergroep uit Delfshaven. Zijn 

voorstelling De Drie Biggen, speelde op 

het Kerkplein. Tot slot zijn verhalen

maaksters Lieke van Pruijssen en Bieke 

Versloot in 2013 begonnen aan de op

maat voor hun verhalenmachine “You 

win some, You lose some” welke in 

2014 gestalte gaat krijgen. 

3.8.D. AANTALLEN

Aan de verschillende activiteiten nam 

een gemengd publiek deel van onze be

zoekers en Rotterdammers “van bui

ten”. Hun aantal varieerde van 225 bij 

het Kerstoptreden van Domestica en 

Antoine Bodar via ongeveer 110 bij 24 

uur Cultuur via zo’n 70 bij de diverse ke

ren “Marja’s Borrelgarnituur” tot zo’n 

20 bij de maandelijkse lunchcafés, met 

gesprekken over het leven dichtbij, in 

buurt en stad. 



3.9. TIJDELIJKE HUISVESTING 

SOPHIAHOF BEËINDIGD

In de Pauluskerk komen voortdurend 

mensen die – om allerlei redenen  dak

loos zijn geraakt en zoeken naar moge

lijkheden voor tijdelijke huisvesting als 

opstap richting huisvesting op de ge

wone (huur)woningmarkt. Het gaat dan 

om mensen met de Nederlandse natio

naliteit (dus geen mensen zonder ver

blijfspapieren), die zelfstandig een deel 

of het geheel van de huur kunnen beta

len. Vanaf 2010 beschikte de Pauluskerk 

beschikte daarvoor over een wooneen

heid met 7 zelfstandige woonunits. De 

huur van die wooneenheid is per 1 juli 

2013 beëindigd, terwijl voor de daar 

nog verblijvende bewoners gelukkig 

een andere, passende oplossing kon 

worden gevonden. Reden: het nieuwe 

gebouw biedt de mogelijkheid mensen 

te huisvesten op de 3e en 4e verdieping, 

in totaal 12 kamers voor 24 mensen, Ne

derlanders en vluchtelingen. Helaas 

bleek het in 2013 niet mogelijk met die 

tijdelijke huisvesting te starten. Het 

aantal vrijwilligers, dat bereid was, de 

taak van nachthuismeester op zich te 

nemen bleek onvoldoende, ondanks 

alle wervingsinspanningen. Het zoeken 

naar vrijwilligers wordt in 2014 onver

minderd voortgezet.   

GELOOFSGEMEENSCHAP PAULUSKERK

3.10. GELOOFSGEMEENSCHAP

De geloofsgemeenschap van de Pau

luskerk bestaat uit onze bezoekers, 

onze vrijwilligers en al die mensen die 

zich tot het werk en de diensten of het 

Kerkcafé voelen aangetrokken. Er wer

den diensten gehouden op de zondag

morgen, op de 1e zondag van de 

maand. Het aantal bezoekers steeg in 

de nieuwe kerk naar zo’n 60  80 keer, 

een enkele keer naar zo’n 100. Daar

naast zijn er een stilteviering op de 2e 

zondag en een Engelstalige dienst op 

de 3e zondag. Met de stilteviering, on

der leiding van een van onze artsen, 

dr. Huub de Weerd, is begin 2013 ge

start op experimentele basis. Besloten 

is dit experiment voort te zetten, om

dat het met name voor de bezoekers 

een waardevol moment in de week is 

gebleken. Het Kerkcafé op de zondag

middag en het Avondgebed op de vrij

dag werden bezocht door een groep 

van voornamelijk 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 bezoekers per keer. Een 

aantal volwassenen en een kindje  

werden in 2013 in de nieuwe kerk ge

doopt. Samen met de NAS herdachten 

we in op 24 november de overledenen 

van NAS en Pauluskerk. Ook was de 

Pauluskerk betrokken bij het overlijden, 

begraven en cremeren van een aantal 

van onze meer of minder bekende be

zoekers.   

3.11. CENTRUM VOOR GELOOF EN 

SPIRITUALITEIT

Ds. Kees Schakel zette de cyclus van 

bijbelstudieavonden voort met een 

constante groep van zo`n 15 – 20 geïnte

resseerden. Vanuit de Werkgroep PAIS 

(PalestinaIsraël) vond op 17 maart een 

zeer geïnspireerde avond plaats over 

het conflict tussen Israël en Palestina en 

de positie van de Palestijnen, met Daoud 

Nassar van “Tent of Nations” en Pales



tijns vredesactivist als spreker. Met zo’n 

60 mensen goed bezocht. De ouderen 

van de Pauluskerk troffen elkaar maan

delijks in het Seniorenconvent, rond een 

schat aan thema’s. Zo’n 15  20 deel

nemers. Dokter Huub de Weerd organi

seerde ook in 2013 zijn cursus “Mindfull

ness”, voor onder meer vrijwilligers van 

de Pauluskerk. Daarvoor was veel be

langstelling. Tijdens de openingsweek 

vond, onder leiding van Geert Beke, een 

bijzonder symposium plaats onder de  

titel “Civil Society, opportunistisch wens

denken of kansrijke realiteit?” Van hoge 

kwaliteit, vond men, en met zo’n 150 

deelnemers zeer goed bezocht.   

3.12. VLUCHTELINGENWERK 

PAULUSKERK (OMZO)

Voor een verslag van de activiteiten van 

het Vluchtelingenwerk van de Paulus

kerk zij verwezen naar het Jaarverslag 

2013 van de Stichting OMZO. Dit ver

slag is te verkrijgen bij de Stichting  

Samen 010, tel. 010  4666722 of te vinden 

op www.pauluskerkrotterdam.nl. 

Sam

stille kracht

Sam is één van de stille krachten bij de 
kosterij binnen de Pauluskerk. Hij doet 
het afwisselende werk met veel toewij
ding en plezier. “Mijn naam staat voor 
Samuel, dat is een Baptische naam die 
mijn vader mij heeft 
gegeven. Ik ben gebo
ren in Indonesië; daar 
heb ik tot mijn 22e 
gewoond. Bij mijn 
grootouders. Mijn 
ouders zijn geschei
den. Toen ik naar 
Nederland verhuisde 
ben ik hier bij mijn 
moeder gaan wonen. 
Zij was al in Neder
land. Ik heb ook nog 
een broer. Die heeft 
10 jaar in Nederland gewoond, nu woont 
hij weer in Indonesië.” Op de vraag of 
Sam zelf ook weer terug zou willen naar 
Indonesië antwoordt hij meteen positief. 

Hij heeft heimwee naar het land en zijn 
familie. Sam vertelt dat hij ‘iets’ zoekt 
in zijn leven, werken voor een goed doel. 
Hij wil ook zijn best doen voor God. Hij 
geeft aan dat de Pauluskerk veel voor 

hem betekent. “Ik 
vind poolen en biljar
ten leuk om te doen. 
Soms tafeltennis ik 
en verder schaak ik 
heel erg graag, dit 
doe ik vooral in de 
Pauluskerk. We heb
ben nu ook een com
petitie opgezet.”  
Of hij een geluksge
tal heeft? Hij 
schudt zijn hoofd: 
“Ik weet wel wat 

me geluk brengt, namelijk dat ik iets 
kan betekenen voor de maatschappij. En 
ik wordt vrolijk van lichte kleuren. Zo
als het zonlicht dat de Kerkzaal in komt.”



4. Financieel Jaarverslag 2013
De staat van baten en lasten over 2013 en vergelijkende cijfers over 2012 zoals vermeld in het accountantsrapport luidt:

BATEN  2013 2012

Baten uit fondsenwerving @ 514.134 374.553

Vergoeding voor overige diensten @ 22.240 1.919

Financiële baten @  4.833 3.455

Totaal baten @ 541.207 379.927

LASTEN

Personeelskosten @	 337.856 190.130

Afschrijving vaste activa€ @	 0 653

Overige lasten @	 254.592 148.100 

Totaal lasten @	 592.448 338.883

Resultaat @ -51.241 41.044

Het negatieve resultaat over 2013 is ten laste 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 

2013 – 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 uitknoppen, te bedienen door 

ambtenaren of wethouders of ministers, die 

denken in protocollen, ketens, trajecten en 

verbeterpaden. Mensen zijn ook geen door 

de markt te manipuleren objecten of consu

menten. De Pauluskerk probeert in onze kei

harde en ingewikkelde participatiesamen

leving 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.

In de loop van 2012 werden twee van  

onze zeer trouwe kosters, Wilma Plakke en  

Antoinette Bruijs, langdurig ziek. Helaas is 

er voor hen tot op heden niet of nauwelijks 

zicht op de mogelijkheid van voldoende 

herstel om weer te kunnen werken.

In juni 2013 kwam Giselle Vegter in dienst 

als nieuwe programmacoördinator Paulus

kerk Nieuwe Grond. Op 1 april kwam Ab 

Mantingh in dienst als Hoofd Kosterij/plv. 

hoofd Facilitaire Dienst. Op diezelfde datum 

trad Elmira Hosseinzadeh in dienst als kos

ter. Op tijdelijke basis traden voorts vanaf  

1 oktober Jacky Jee en Gerben van Santen 

tot de Pauluskerkgelederen toe, respectie

velijk als organisatieadviseur/vrijwilligers

coördinator en communicatiemedewerker. 

In augustus 2013 werden wij opgeschrikt 

door het bericht over het plotselinge over

lijden van Jacques Kolpa. Jacques maakte 

jarenlang deel uit van het bestuur en was 

daarna zo’n 12 jaar actief als lid van de 

Bouwcommissie. Een enorm verlies voor 

zijn vrouw Ria en kinderen en kleinkinde

ren. Een enorm verlies voor de Pauluskerk. 

Wij zijn Jacques zeer erkentelijk voor de 

voortreffelijke, zorgvuldige en deskundige 

manier waarop hij zich gedurende zo’n 

lange periode heeft ingezet voor de  

mensen en het werk van de Pauluskerk !

In de loop van 2013 namen we ook af

scheid van de Bouwcommissie. Met de rea

lisatie van de nieuwe kerk was hun missie 

volbracht. Wij zijn Kees Hoogeveen, Geert 

Beke en Rinus Dionisius buitengewoon 

dankbaar voor al hetgeen zij zo lang heb

ben gedaan. Zonder hun droom, visie en 

deskundigheid was de nieuwe Pauluskerk 

er nooit gekomen!              

Een woord van dank is ook op zijn plaats 

voor de leden van de Werkgroep Opening: 

Jacqueline Kolpa, Marianne Douwes, Leonie 

van Staveren Marijke van Essen, Johanna 

Brandenburg, Chris van Houwelingen, Janine 

van Leeuwen en Desiree Valten. Hulde voor 

hun onvermoeibare inzet en voor de voor

treffelijke manier waarop zij de week van de 

opening van de nieuwe kerk organiseerden!    

Halverwege 2013 namen we afscheid van 

Willem Jan Lammers als secretaris en Piet 

Middelkoop als penningmeester van het 

bestuur. Wij zijn hen beiden zeer dankbaar 

voor hun inzet en voor het voortreffelijke 

werk dat zij hebben verzet voor de Paulus

kerk in de afgelopen jaren. Piet Middelkoop 

was penningmeester sinds 2002 en heeft 

zich dus ruim 11 jaar als zodanig voor de 

Pauluskerk ingezet. Piet blijft gelukkig voor 

de Pauluskerk als vrijwilliger beschikbaar voor 

de (omvangrijke) financiële admini stratie”. 

Eind 2013 traden tot het bestuur toe Jolande 

van Loon als secretaris en Wolter Pot als pen

ningmeester. Wij zijn zeer blij, dat zij bereid 

zijn het avontuur van de Pauluskerk aan te 

gaan en mee te helpen de kerk inhoud en 

richting te geven in de komende jaren.                    

Alles wat er in de Pauluskerk wordt gedaan 

zou niet mogelijk zijn zonder de enorme 

betrokkenheid, energie, trouw en creativi

teit van al die mensen die meedoen: vrijwil

ligers, medewerkers van de Facilitaire Dienst 

en Kosterij, andere beroepskrachten, Medi

sche dienst, bestuursleden, leden van de 

Commissie van Bijstand, Bouwcommissie etc. 

Dank voor al jullie inzet in 2013! In de bijla

ge vindt u een overzicht van alle mensen die 

betrokken waren. Het werk van de Paulus

kerk is ook in 2013 op velerlei terrein goed 

en constructief ondersteund door de mede

werkers van de Stichting die sinds enige tijd 

heet: Samen 010. Ook daarvoor veel dank!

Dank tot slot aan Joost Radstake van Studio 

Voetnoot, die evenals voorgaande jaren, 

dit verslag zo goed in een mooie vorm 

weet te gieten!           

                

ds. Dick Couvée

diaconaal predikant /directeur

Rotterdam, juni 2014
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