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Het is voor mijn gevoel nog maar zo kort ge
leden, dat in Rotterdam dak en thuisloze 
mensen, vaak ook verslaafd, deel uitmaakten 
van het normale straatbeeld! En er voortdurend 
discussie was over de overlast die zij volgens 
velen veroorzaakten in de stad, vooral rond 
het Centraal Station. Hoe lang is het nog maar 
geleden, dat een groot deel van hen opvang 
en onderdak vond in de Pauluskerk! Want er 
moest toch iemand zijn, die zich over hen ont
fermde en hen bleef zien als mensen, die je 
tenminste een dak boven het hoofd moest bie
den. In 2006 stelden de vier grote gemeenten 
een plan van aanpak op met als doel: alle dak
loze mensen een dak boven het hoofd en niet 
op straat. De kosten daarvan bedroegen zo’n 
175 miljoen euro in totaal, vanaf de start in 
2006 tot en met het slot in 2014. De uitvoering 

van dat plan werd een succes. Met zette voor
al in op intensieve begeleiding van de mensen 
en op opvang en wonen, vaak ook begeleid.  
Wie noodgedwongen op straat bivakkeert, is 
immers vooral aan zijn eigen lot overgeleverd, 
heeft veel minder energie om er iets aan te 
doen en wordt tweemaal zo snel oud, vanwege 
een sterk verslechterende gezondheid. Al een 
paar jaar na de start van de uitvoering van het 
plan was het aantal daklozen met 65% afge
nomen, het aantal drugsverslaafden gehal
veerd en nam de psychische en lichamelijke 
gezondheid van de mensen flink toe. En daar
bij ook dit. Volgens de toen gemaakte bereke
ningen was het “financiële rendement” van de 
genomen maatregelen groot: de “maatschap
pelijke baten” waren ongeveer twee keer zo 
hoog als de kosten. Kortom: investeren in zorg, 

opvang en wonen voor deze mensen was een 
enorm succes. Humanitair waar het ging om 
het aanpakken en voorkomen van hun ellende. 
En maatschappelijk, waar het ging om het 
voorkomen van overlast, irritatie en inzet van 
mensen en middelen, bijvoorbeeld bij de politie.
En toen kwam de crisis en het grote bezuini
gen. Ook op de maatschappelijke opvang. Het 
Rijk en veel gemeenten bezuinigden ook op de 
uitgaven daarvoor. In Rotterdam gingen eerst 
de nachtopvang aan de Smirnoffweg en daar
na de dagopvang aan de Couwenburg dicht. 
Het aantal nachtplekken elders in de stad werd 
flink teruggebracht. Ondertussen groeide de 
afgelopen jaren het aantal mensen met schul
den, nam het aantal zzp’ers, mensen met flexi
bele contracten en het aantal werkende armen 
toe en groeide daarmee ook het aantal huis
uitzettingen. Wie een beetje nadacht, kon het 
scenario voor de toekomst zo uittekenen: 
meer dak en thuisloosheid. En dat deden we 
dan ook, bijvoorbeeld vanuit de Pauluskerk, 
vanuit de Nico Adriaans Stichting, vanuit Haven
zicht. Wie het probleem benoemde en vond 
dat voorkomen beter was dan genezen, kreeg 
simpelweg nul op het rekest. Vooral, omdat de 
maatschappelijke opvang de gemeenten, zoals 
Rotterdam, wel geld kost. Maar zij zien de ba
ten ervan niet direct terug  in hun begrotingen. 
Er is de afgelopen jaren veel onderzoek ge
daan naar de effecten en de kosten en baten 
van de maatschappelijke opvang. In 2011 liet 
ook het Ministerie van Volksgezondheid de 
zaak uitzoeken. Volkomen duidelijk was, dat 
de baten ervan, bijvoorbeeld de besparingen 
op de zorg en in de sfeer van politie en justitie, 
meer dan opwogen tegen de kosten voor op
vang, maatschappelijke hulpverlening, ge
zondheidszorg en drugsverstrekking. Uit dit en 
vrijwel alle andere onderzoeken komt hetzelf
de beeld: investeren in opvang, wonen en 
voorkoming van dakloosheid verdient zichzelf 
2 tot 3 keer terug op andere terreinen. Het in
vesteren in opvang, wonen en het voorkomen 
van dak en thuisloosheid is dus een morele en 
humanitaire noodzaak voor de mensen in 

Pak de groeiende dakloosheid snel aan 
Aldus gebieden humaniteit en welbegrepen eigenbelang

De burgemeesters van allerlei steden, waaronder de grote, verklaren het nog steeds: “bij ons slaapt niemand op straat”. De realiteit 

is inmiddels flink anders, helaas. Volgens recente berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (gepubliceerd in maart 

van dit jaar) is het aantal daklozen de afgelopen zes jaar met 74% toegenomen. Van zo’n 18.000 mensen in 2009 naar zo’n 31.000 

mensen in 2015. Het gaat om mensen zonder een vaste woon- of verblijfplaats, mensen die slapen in de opvang, op straat, onder 

bruggen, in openbare gebouwen of bij familie of vrienden. Het betreft vooral mannen. Maar één op de vijf daklozen is vrouw: 

volgens de cijfers van het CBS ongeveer 5700. Mensen die dakloos zijn, leven vooral in de vier grote steden. Nog steeds is de meer-

derheid van hen van autochtone afkomst. Maar het aantal daklozen van allochtone afkomst nadert inmiddels de 50%. In deze cijfers 

is het aantal dakloze mensen zonder verblijfspapieren niet meegerekend. Hoe groot hun aantal is, weet eigenlijk niemand precies. 

Ook wij in de Pauluskerk niet.  



         Uit het Schrijverscafé
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Steun de Pauluskerk 

Als u het werk van de Pauluskerk wilt 
steunen, kunt u een bijdrage storten op 
een van de onderstaande banknummers:

Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk:
NL17INGB0005450726

Commissie van Bijstand Pauluskerk:
NL30INGB0005566116

Vereniging Vrienden van de Pauluskerk:
NL42INGB0005173535

Pauluskerk Vluchtelingenwerk:
NL44INGB0000128044

kwestie, maar zeker ook een zaak van wijs en 
financieel beleid voor de samenleving als ge
heel. In de Correspondent las ik een artikel over 
een directeur van een daklozenopvang in de 
toch nogal conservatieve staat Utah (veel Tea
partyaanhang daar) in de Verenigde Staten, 
meestal niet het Walhalla voor dak en thuislo
zen. In een paar jaar realiseerde hij daar een 
afname van het aantal structurele daklozen 
van 74%. Hoe? Door het beschikbaar stellen 
van gratis appartementen! Ook als je een straf
blad had, verslaafd was of diep in de schulden 
zat. Een dak boven je hoofd – in Pauluskerk
termen: BedBadBrood – werd in die staat 
een mensenrecht. Zo moet het in Nederland 
ook, voor de mensen met de Nederlandse na
tionaliteit, maar ook voor de mensen zonder 
verblijfspapieren. Dat gebieden humaniteit en 
menselijke waardigheid. Dat gebiedt dus ook 

het welbegrepen, financiële eigenbelang van 
de samenleving als geheel. Snel oplossen dus 
dit probleem en niet – weer eerst – op zijn be
loop laten.  

Dick Couvée      

In deze rubriek publiceert de redactie, met instemming van de auteur, een gedicht dat werd gemaakt tijdens het “schrijverscafé”in de Pauluskerk.

Primavera

De dagen 
lengen.
De zon

wint aan kracht.
De Pauw

ontvouwt zijn veren.
Staalblauw..
is de nacht.
Narcissen

trompetteren..
en wuiven in de wind.
Daar word ik blij van..
daar word ik blij van..
Dáár word ik blij van:

als een kind.

Rieneke

Alweer verhuizen?

Moet ik er weer in huizen?

Ik zat al lekker vast,

Maar wonen is een last.

Waarom zou ik mij vestigen

Op één plaats hier op aarde.

Lokaal ergens verstijven,

Wat heeft dat nu voor waarde?

Geert Geertsen, onze vriend,

De grote Rotterdammer,

Die zag ook niet het nut hiervan.

Thuis blijven vond hij jammer.

“De hele wereld is mijn vaderland”.

Dat zeg ik hem met vreugde na.

En vrolijk trek ik verder, want

Rust roest; mijn leven is nog lang niet klaar.

Een nieuwe plek, een nieuwe stek…

Ik zoek een ander perspectief.

Een nieuwe haven in te varen,

Verandering is mij wel zo lief.

Maar waarom is er elke keer

Toch zoveel meer

Om mee te nemen?

Herinner dingen, achteraf, 

gaan ook niet mee

 in je laatste graf.

Op 16 september 2016 organiseert 
de Pauluskerk de Rotterdamse dak-
lozendag, met een seminar, een 
maaltijd en een feest in de kerk. 
Een van de sprekers op het seminar 
zal zijn dr. Marcel Slockers, arts en 
directeur van de Rotterdamse dak-
lozenopvang en verpleeginstelling 
Havenzicht.    

NB! 

Verhuizen door Jan Bijl
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Vorig jaar heeft een aantal vrijwilligers het ini
tiatief genomen om een crowdfundingactie te 
starten. Op vele manieren komt er bij de Paulus
kerk geld binnen: door middel van fondsen, 
donaties en giften. Crowdfunding gaat iets 
verder. Een project crowdfunden is de laatste 
jaren zeer populair. Het voordeel van deze  
manier van geld werven is dat iedereen in dat 
ene project geld kan doneren: te beginnen 
met een bedrag van € 5, of zelf in te vullen. 

Daarbij kan degene die doneert ervoor kiezen 
om er iets voor terug te krijgen. De ideale ma
nier om mensen die nog niet van de Paulus
kerk hebben gehoord een keer uit te nodigen 
voor bijvoorbeeld een rondleiding en een lunch 
als zij een bepaald bedrag geven. 
Vele mogelijke projecten zijn voorbij gekomen. 
Het initiatief van een bakfiets had meerdere 
facetten: het ontbreken van een goed vervoer
middel voor alle spullen die de Pauluskerk aan

geboden krijgt. Dit in de vorm van kleding, 
voedsel, meubels et cetera. En daarbij ook het 
promoten van duurzaamheid: niet met een auto 
door de stad spullen ophalen maar met de 
fiets, dus in de vorm van groen transport. 
Daarbij is het ook belangrijk bij zo’n eerste 
project dat het bedrag ook haalbaar is. Er is 
uitgerekend dat er € 2.000, nodig zou zijn. 
Dit bedrag is inclusief jassen voor de fiets, 
goed slot, belettering en dergelijke. In februari 
van dit jaar zijn we van start gegaan met de 
campagne. Uitgezet via nieuwsbrieven, web
site en natuurlijk niet te vergeten social media. 
In het begin was het wat moeilijker de mensen 
te bereiken. Maar al snel ging het balletje  
rollen en kwam er geld binnen. Vooral kleine 
bedragen. Door een krantenartikel in het AD 
kwam er nog meer aandacht voor dit initiatief. 
Mensen gingen spontaan bellen en wilden meer 
informatie. Na 6 weken hadden we meer dan 
het benodigde geld binnengehaald. Je kan dus 
wel spreken van een succesvolle campagne. 
Het idee is om de komende tijd meer projecten 
op deze manier te financieren. 

Jacqueline Kolpa

Pauluskerk voor groen transport  
via crowdfunding
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Zinvolle dagbesteding

Het gat waarover gesproken wordt, betreft  
de periode tijdens en na de asielprocedure. 
‘Vluchtelingenwerk’ begeleidt mensen na het 
verkrijgen van een verblijfsvergunning slechts 
één jaar. Vervolgens moeten mensen het zelf 
uitzoeken. Volgens de stichting is deze periode 
niet voldoende om mensen in te burgeren. 
Naast basisbehoeften en het leren van de taal 
is het belangrijk dat mensen weet krijgen van 
de Nederlandse cultuur en gewoonten. Wan
neer ze dat missen raken ze in een sociaal isole
ment. Eenzaamheid is een veelvoorkomend 
probleem.

Inmiddels zijn al 100 organisaties betrokken 
bij het initiatief. Samen brengen ze de behoef
ten van vluchtelingen en asielzoekers in kaart 
en ook de hulp die geboden wordt. Al vele 
aanmeldingen kwamen binnen van zowel orga
nisaties als burgers en deze liepen in aantallen 
zo hoog op dat door de bomen het bos niet 
meer te zien was. Mede dankzij ‘Rotterdam 
verwelkomt vluchtelingen’ is hier nu veel meer 
zicht op en wordt het beter gecoördineerd.
Al een aantal initiatieven zijn van de grond  
gekomen, zoals het ‘ontmoetingscafé NL’, waar 
vluchtelingen twee maal twee uur per week in 

gesprek gaan met vrijwilligers. Hier kunnen zij 
terecht met vragen maar wordt ook geoefend 
met de Nederlandse taal. Daarnaast is het goed 
als mensen de deur uitgaan en meer sociale 
contacten krijgen. Dit kan ook via culturele ac
tiviteiten. Momenteel is in de centrale biblio
theek een tentoonstelling met de verhalen van 
vluchtelingen. ‘Ongekend bijzonder’ heeft deze 
verhalen samen met de vluchtelingen op pa
pier gezet. 
Een ander mooi burgerinitiatief in ontwikkeling 
is ‘Zinvolle dagbesteding’. De proef, die wan
neer alles volgens planning verloopt in augus

tus zal starten, zal trainingen verzorgen voor 
asielzoekers. In samenwerking met ‘Stichting 
Vluchtelingenwerk Zuidwest Nederland’, ‘De 
Pauluskerk’ en de ‘Nico Adriaans Stichting’ 
wordt het project vormgegeven. De tijd die 
asielzoekers wachten op een verblijfsvergun
ning wordt meestal niet nuttig besteed. Nau
welijks worden er activiteiten geboden. Het 
idee is om asielzoekers vanaf het begin een 
goede start te geven door meteen te kunnen 
beginnen met het inburgeringsproces. 
Voor een periode van zes tot acht weken zal in 
groepen worden gewerkt aan onder andere 

de Nederlandse taal, maatschappelijke oriën
tatie, dagactiviteiten en zullen kennismakings
bezoeken plaatsvinden aan instellingen en 
bedrijven. Dit zal buiten de opvanglocaties 
plaats vinden. Per week zal minimaal 24 uur 
besteed worden aan de trainingen. De training 
biedt geen garantie voor een verblijfsvergun
ning maar geeft mensen wel de kans een goede 
start te maken mochten zij in Nederland blijven. 
Deelname aan de training is volledig vrijwillig. 
Op dit moment wordt nog hard gezocht naar 
voldoende vrijwilligers om de trainingen te  
realiseren en naar geschikte locaties. 

Mocht u interesse hebben en wellicht een bij
drage willen leveren? Informatie kunt u vinden 
op www.rotterdamverwelkomtvluchtelingen.nl 
Daar kunt u zich ook aanmelden. Mocht u een 
bijdrage willen leveren aan het project ‘Zinvolle 
dagbesteding’? Stuur dan een mail naar  
info@rotterdamverwelkomtvluchtelingen.nl 
onder de noemer ‘Zinvolle Dagactiviteiten’.

Jacqueline Kolpa en Lana van der Meer

Tijdens een wake voor vluchtelingen in september 2015 is het initiatief ‘Rotterdam verwelkomt 

vluchtelingen’ ontstaan. De Pauluskerk is één van de belangrijke initiatiefnemers hiervan. De 

vluchtelingencrisis was al volop aan de gang en grote groepen vluchtelingen kwamen naar Neder-

land. Tijdens de wake werd gesproken over en geconstateerd dat er een gat viel in de opvang en 

begeleiding van asielzoekers. Dat moest en zou opgevuld worden. 
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In en rond de Pauluskerk is er in de loop der jaren een gaan en komen van bezoekers, 

medewerkers, bestuursleden en vrijwilligers. Er zijn ook mensen die al tientallen jaren 

actief zijn en die niet van opgeven weten. Kees Thieme is daarvan een voorbeeld. Hij 

hoopt dit jaar 80 te worden. Hoogtijd voor een gesprek, zodat de lezers van Paulus-

werk kennis kunnen nemen van de bevlogenheid die het werk van Kees tot de dag van 

vandaag kenmerkt.   

Vanzelfsprekend gaan we terug, naar hoe het 
allemaal begon. “Het zit bij mij in de genen. In 
de oorlog zat mijn vader in het verzet, en net 
als hij begon ik al jong in de vakbeweging. In 
1961 trouwde ik met Nel. Het was de tijd van 
de Cubacrisis die op een nucleaire oorlog leek 
uit te draaien. Ik voelde mij toen sterk aange
trokken tot het vredeswerk”. Kees heeft zich 
goed voorbereid op ons gesprek en maakt de 
brug naar de Pauluskerk. “In 1979 ontmoette 
ik Hans Visser tijdens een demonstratie tegen 
een wapenbeurs in Ahoy. We raakten in ge
sprek en we vonden elkaar in het Interkerkelijk 
vredesberaad (IKV). Er ontstond intensief con
tact, ook met de stichting Kerkelijk Sociale  
Arbeid (KSA). Marianne Koning werd hier 

eveneens in betrokken. Kort daarna werd ik 
ingeschakeld bij de basisgroep en de vredes
winkel van de Pauluskerk. Eerder was ik al  
kerkelijk actief geweest in Delfshaven. In 
Hoogvliet en Schiebroek als ouderling, soms 
ook met verdrietige ervaringen en daarna in de 
Pauluskerk, in totaal 36 jaar”. 
De redacteur vraagt wat Kees voor werk heeft 
gedaan. “Lang in de Rotterdamse haven ge

werkt, import en export in navigatie en meet 
en regeltechniek dus met veel internationale 
contacten. Na een arbeidsconflict nam ik ont
slag. Daarna ben ik bij de rijksoverheid gaan 
werken. Bij beide veel vakbondswerk gedaan 
samen met anderen, ondernemingsraden op
gezet en stakingen georganiseerd. Enige jaren 
trad ik op als onbezoldigd scholingswerker 
wat een bijdrage leverde aan mijn sociale vaar
digheden, vooral in groepswerk. Al die ervarin
gen hebben mij een dankbaar mens gemaakt. 
Daarnaast ben ik gelukkig met mijn vrouw, 
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 
Zonder al die goede mensen had ik niet zo actief 
kunnen zijn. Helaas heb ik ook veel goede 
mensen verloren in de loop der jaren. Recent 

overleed mijn kameraad Serrie Kamerling na 
een kort ziekbed en wat verder terug in de tijd 
Ida Zeijlmans. Ook Nadia AlRawi, die omkwam 
bij een tragisch verkeersongeluk. De verdrietige 
dingen gaan samen met de positieve beleve
nissen. Zo is het leven.”
We komen onvermijdelijk te spreken over Pa
lestina. “Rond 1990 kwamen Hans Visser en ik 
in contact met de Evangelisch Lutherse School 

en kerk te Beit Sahour, nabij Bethlehem op de 
Westoever in Palestina”, zegt Kees. “Het was 
een noodkreet van de mensen daar, na de eer
ste intifada. We zijn er naartoe gegaan. Het 
ervaren van de gruwelijkheden die Israel be
drijft maken tot de dag van vandaag een on
uitwisbare indruk. Hoewel de situatie onoplos
baar lijkt, is het in vrede samenleven van Israëli’s 
en Palestijnen de enige mogelijkheid. Samen 
met Hans Visser brachten we geld van de 
Vlaardingse Palestijnse gemeenschap naar het 
ElWafa ziekenhuis in Gaza. Later dat nog eens 
geprobeerd samen met Dick Couvée, maar ik 
werd als ongewenst actievoerder niet meer 
toegelaten. Dick is toen alleen geweest, om 
mede namens mij, de contacten te onderhou
den met onder andere het inmiddels geheel 
weg gebombardeerde ziekenhuis.”     
Kees was bij veel activiteiten betrokken. We 
laten hem er een aantal de revue passeren. 
“De Islamavonden samen met mijn vriend 
imam Rafiq Fris en andere ruimdenkende mos
lims. Het Leerhuis met dr. Hilde Burger, drs. 
Paul van Dam, ds. Kees Schakel. Dat wordt nu 

door Wim van Stiphout gecoördineerd. De PAIS 
werkgroep Rijnmond. Mijn bijbel hebreeuws 
en koran studies. De orgelcommissie van de 
Pauluskerk; wat ben ik blij met het nieuwe or
gel! De Vereniging Vrienden van de Paulus
kerk. Ook was ik in het begin betrokken bij de 
T en T–werkgroep (Travestie en Transseksuali
teit), de latere Doucégroep. Vanwege mijn leef
tijd en verminderde gezondheid heb ik bijna 

Gesprek met Kees Thieme: “Dankbaar dat ik al die 
jaren met zoveel goede mensen kon samenwerken”

Kees Thieme nog steeds actief voor 

de Wereldwinkel in de Pauluskerk
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Kees Thieme nog steeds actief voor 

de Wereldwinkel in de Pauluskerk

Kees Thieme: die uitspraak 

van Paulus inspireert tot 

de dag van vandaag 

Eind mei  werd in de kerkzaal van de Paulus
kerk de jaarlijkse ledenvergadering van de Ver
eniging Vrienden van de Pauluskerk gehou
den. Naast de vaste huishoudelijke zaken, 
zoals goedkeuring financieel verslag, werd 
aandacht besteed aan de positie die de Vrien
den innemen binnen de Pauluskerk familie. De 
doelstelling van de vereniging is het verlenen 
van financiële steun aan de activiteiten van de 
Pauluskerk. Deze steun kan bestaan uit het 
verstrekken van bijdragen aan door de Paulus
kerk georganiseerde fitnessactiviteiten, uitstap
jes of andere bezigheden voor de bezoekers. 
Ook kan de vereniging financieel bijspringen 
indien aanschaffingen moeten worden gedaan, 
waarin de begroting van het Diaconaal Cen
trum Pauluskerk niet voorziet, maar die aan 
het verblijf, comfort en de activiteiten in de 
Pauluskerk een positieve bijdrage leveren. Re
cent werd van de bijdragen van de Vrienden 
een beamer aangeschaft die in de kerkzaal is 
geplaatst. De Vrienden kregen tijdens de ver
gadering hiervan een demonstratie te zien die 
werd verzorgd door Jacqueline Kolpa. Ze gaf 
tevens een presentatie van de vernieuwde 
website van de Pauluskerk. Nieuwe leden zijn 
van harte welkom. Aanmelden kan via info@
samen010.nl

Hans Valkenburg

alle taken aan anderen kunnen overdragen. 
De Wereldwinkel in de Pauluskerk is mijn laat
ste bezigheid waarvoor nog naar opvolging 
wordt gezocht. Ik ben dankbaar dat ik al die 
jaren met zoveel goede mensen kon samen
werken.”
Ondanks de terugloop van zijn activiteiten on
derhoudt Kees nog vele contacten. “Af en toe 

spreek ik Hans Visser, dan halen we herinne
ringen op aan de vele samen gevoerde acties. 
Daarnaast voelen Dick Couvée en ik elkaar 
voortreffelijk aan. Ik heb veel geleerd de afge
lopen jaren, dankzij al die goede mensen die 
betrokken zijn bij de Pauluskerk, met elkaar 
kunnen we de strijd tegen onrecht voortzetten!  
Als dankbaar kerkmens vind ik dat het niet zo 

belangrijk is wat ik geloof, maar wel dat God 
in mij gelooft om in zijn werk medeverant
woordelijkheid te dragen, hoe gebrekkig dat 
soms ook is.”
Op verzoek van Kees maken we bij het verla
ten van de kerk nog een tweede foto, met de 
prachtige tekst Overwin het kwade door het 
goede op de achtergrond.

Hans Valkenburg   

Vereniging Vrienden 
van de Pauluskerk steunt 
activiteiten Pauluskerk

Overpeinzingen van een “ambassadeur” van de Pauluskerk
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ACTIVITEITEN PAULUSKERK
Open Huis
Iedere dag van de week ➔ 9:00  21:00 uur
Open Atelier
Maandag en donderdag ➔ 13:30  16:30 uur
Woensdag ➔ 17:30  20:30 uur
Medische dienst (uitsluitend op afspraak) 
Voor het maken van een afspraak:
Tel. 010  413 56 00 (maandag t/m donderdag)
Eethuis
Iedere dinsdag, donderdag en vrijdagavond  
➔ 17:00  18.30 uur
Voedselbank Elke vrijdag ➔ 9:30  11:30 uur
Juridisch inloopspreekuur
Iedere dinsdagmiddag ➔ 13:00  17:00 uur
Vluchtelingenspreekuur    
Iedere dinsdag ➔ vanaf 11.00 uur
Iedere donderdag ➔ vanaf 14.00 uur
Maatschappelijk werk spreekuur 
Iedere dinsdag ➔ van 9.30  16.00 uur
Iedere donderdag ➔ van 9.30 12.00 uur 
Kledinghuis
Dinsdag, donderdag en vrijdag  
➔ 9:00  16.00 uur
Taallessen / Muziekavond
(voor informatie: www.pauluskerkrotterdam.nl)
Avondgebed    
Iedere vrijdagavond ➔ 20:00 uur
Kerkcafé
Iedere werkdag ➔ 12:00  13:00 uur
Zondagmiddag ➔ 16:30 
Kerkdienst
Elke 1e zondag van de maand ➔ 10:30 uur
Begeleide stilteviering
Elke 2e zondag van de maand ➔ 10:30 uur
Engelstalige dienst
Elke 3e zondag van de maand ➔ 10:30 uur
Wake bij Detentiecentrum  
Rotterdam (Zestienhoven)
Elke 1e zondag van de maand  
➔ 19:00  20:00 uur
Bezoekadres Pauluskerk:  
Mauritsweg 20, 3012 JR Rotterdam.
Voor meer informatie over activiteiten van de 
Pauluskerk zie ook www.pauluskerkrotterdam.nl 

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

REDACTIE
Dick Couvée en Hans Valkenburg.  
Het eerstvolgende nummer verschijnt oktober  
2016. Reacties, mededelingen en bijdragen voor  
dit nummer kunnen tot uiterlijk 24 september  
2016 gestuurd worden naar:  
Stichting Samen 010, 
Hang 7, 3011 GG Rotterdam
T.: 010  466 67 22, email: info@samen010.nl 
Plaatsing is ter beoordeling aan de redactie. 
Ontwerp: Studio Voetnoot, Utrecht  Druk:  
Drukkerij Kapsenberg van Waesberge, Rotterdam

Naam:
Raul, een naam die toen hij geboren werd in 
een soap voorkwam en dit vond zijn moeder 
een mooie naam. 

Geboren: 
Raul is geboren op Curacao, Willemstad. 

Opgegroeid:
Toen Raul 4 maanden oud was overleed zijn 
vader. Zijn vader was deurwaarder van beroep 
en zijn moeder huisvrouw. Raul is de jongste van 
het gezin, hij heeft nog 4 broers en 2 zussen. 
Raul ging naar school en heeft de MAVO ge
volgd. Hierna heeft hij verschillende opleidin
gen gevolgd zoals marketing, maar het echt 
afronden van de opleiding is er nooit van ge
komen. 

In 1990 begon Raul met een echte baan bij 
Smit International, KTK sleepboot bedrijf. 
Van 1999 tot 2011 heeft hij gewerkt bij CPA 
havenverkeer als controller en assistent planner. 
In 2011 is hij naar Nederland gekomen en wil
de hier een baan in dezelfde sector als waar hij 
op Curacao in gewerkt had. Er worden in Ne
derland hogere eisen gesteld aan het werken 

in de nautische sector dus tot op heden heeft 
Raul nog geen werk kunnen vinden in deze 
branche. 

Hobby’s:
Raul houdt veel van muziek zoals, latino, funk, 
reggae maar ook klassieke muziek zoals Bach.
Ook heeft hij een passie voor koken en vindt 
hij tekenen ook leuk om te doen. Vroeger 
speelde hij veel honkbal en volleybal. 

Geluksgetal:
Meteen weet hij hierop het antwoord en dat is 
19. De dag waarop hij geboren is namelijk, 19 
januari 1968.

Lievelingskleur:
Grijs, zachte pastelkleuren. 

Lievelingsmuziek:
Raul houdt van de hierboven genoemde mu
ziek maar, ook van melancholische liedjes. Op 
de vraag of hij een specifiek nummer in zijn 
hoofd heeft noemt hij het liedje “hart of gold” 
van Neil Young en “old and wise” van Alan 
parson project. 

Lisa Hendriks

“Wie had dat gedacht”


