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Verkiezingen 2017:
zijn wij er voor de economie of is de economie er voor ons?
Nog even en zij zijn er: de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Het belooft erg spannend te worden. Gaan de populisten winnen,
inmiddels van allerlei grotere en kleinere smaken? Of slagen de centrumpartijen er eindelijk in een overtuigend antwoord te vinden
op de groeiende verdeeldheid en polarisatie in veel van de Europese landen, waaronder Nederland.

De VVD deed onlangs een duit in het verkiezingszakje met een paginagrote advertentie
gericht “Aan alle Nederlanders”. Grote foto van
Mark Rutte, waarin hij de neo-conservatieve lijn
van zijn vroeger liberale partij als volgt verwoordt: “Laten wij ervoor strijden, dat we ons
blijven thuis voelen in ons mooie land. Laten
wij duidelijk blijven maken wat hier normaal
is en wat niet. Ik weet zeker, dat we dit voor
elkaar gaan krijgen”. Een duidelijke poging via
een hernieuwde normen en waarden-inzet
zowel het CDA als de PPV de wind uit de zeilen
te nemen. Want dat “normaal” geldt, volgens
de VVD, niet alleen voor de hier geboren
“asociale” Nederlanders, maar ook voor de
mensen “die juist naar ons land gekomen
zijn” en “zich niet willen aanpassen”. Volgens
de zelfbenoemde PVV-leider Wilders zal dit
jaar een patriottische lente aanbreken in heel
Europa, dankzij een “democratische, geweldloze revolutie”. “Er komen betere tijden aan,

de wind draait. De mensen worden wakker, ze
schudden het juk van de politieke correctheid
van zich af. Ze willen hun vrijheid terug. En wij
zijn hun instrument”. Je houdt het eigenlijk
niet voor mogelijk, dat dit voor VVD en PVV de
inzet van de verkiezingen is. Als je tenminste
alle onbehagen en boosheid en frustratie van
de laatste tijd onder grote groepen mensen in
Nederland serieus neemt. Voor de VVD is het
simpele antwoord een disciplineringsoffensief
van “doe normaal of ga weg”. Voor de PVV
ook simpel, maar dan anders: weg met de
Islam, weg met de vluchtelingen, Nederland
weer voor de Nederlanders. En met die vederlichte en onjuiste analyses van de maatschappelijke situatie moeten wij kiezers het dan
doen. Alsof Nederland in zijn bestaan alleen
wordt bedreigd door onfatsoen, een gewelddadige godsdienst - de Islam - van buiten en
door mensen van buiten. Steeds weer dat
soort framing door de politiek, dat naar mijn
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idee met de werkelijke oorzaken van alle onbehagen en instabiliteit weinig of niets van
doen heeft.
Volgens mij heeft al dat onbehagen in onze
samenlevingen veel meer van doen met zaken
waarvoor deze beide liberale partijen – eigenlijk alle centrumpartijen in Europa, in Nederland ook PvdA en CDA - al jaren een blinde
vlek hebben: de groeiende ongelijkheid tussen
mensen, nationaal en wereldwijd, die het gevolg
is van een al jaren volgehouden economische
globalisering. In het blad Keerpunt schrijft Kofi
Annan, de vroegere secretaris-generaal van de
Verenigde Naties, een artikel onder de kop:
“Globalisering zet democratie onder druk”.
Annan zegt: “Waarom duiken al die uitdagingen op dit moment op, en zo acuut ? Een gemeenschappelijk kenmerk is de globalisering,
een niet-verkozen, grensoverschrijdende kracht.
Ooit werd de globalisering ingehaald als iets

positiefs, maar almaar meer wordt ze gezien
als iets bedreigends – voor de veiligheid, de
culturele identiteit, de economie”. En in de
Groene Amsterdammer waarschuwt de Turkse
econoom Dani Rodrik, hoogleraar aan de
Harvard Universiteit, onder de kop “Nieuwe
Chaos” eveneens voor de cultureel, sociaal en
economisch ontwrichtende effecten van de
globalisering. Al jaren voorspelt hij, dat: “economische globalisering scheidslijnen zou trekken in rijke landen. Er zou een kloof ontstaan
tussen mensen die door globalisering kansen
zouden krijgen en mensen voor wie dat niet
was weggelegd. De inkomensongelijkheid zou
groter worden en de sociale cohesie lager. Dat
zou gevaar opleveren voor de liberale democratie”. En is dat nu niet precies wat wij in de
Westerse samenlevingen aan beide zijden van
de Atlantisch Oceaan hebben zien gebeuren?
Onder invloed van een rotsvast en vrijwel
kritiekloos geloof in de wondereffecten van de
globalisering. Econoom Rodrik zegt: “De grote
meerderheid van beleidsmakers en economen
heeft hun gemeenschap een slechte dienst
bewezen door die zorgen (over de negatieve
effecten van de globalisering) jarenlang weg
te wuiven - poehpoeh werd er lachend gezegd
als je met een negatief scenario aankwam”.
In Nederland, vooral ook in Rotterdam, zie je
de keerzijde van dat wegwuiven. Een enorme
kaalslag als het gaat om allerlei vormen van
zorg. Voortdurend alarmerende berichten
over nog meer echt schrijnende situaties in de

bejaardenzorg, de thuiszorg, de jeugdzorg, in
de geestelijke gezondheidszorg. Volgens het
Nibud heeft een derde van de huishoudens in
Nederland steeds meer moeite de eindjes aan
elkaar te knopen, met name vanwege de stijgende huurlasten en de kosten voor hun gezondheidszorg. De overheid erodeert en heeft
steeds grotere moeite het publieke belang te
bewaken en haar o zo noodzakelijke publieke
rol te vervullen, na dertig jaren van bezuinigen. Er zou geen geld (te halen) zijn. Zelfs niet
voor de basistaken: zorg voor de rechtsstaat,
bestrijding van onrecht en criminaliteit. In
Rotterdam de grootste, nog steeds groeiende
en zich verdiepende armoede: ruim honderdduizend mensen die leven onder de officiële
armoedegrens. En dat in het 13e rijkste land
op aarde Wat de Wereldbank-econoom Branko
Milanovic in zijn laatste boek “Global inequality:
A new approach for the Age of Globalisation”
heeft gevonden, liegt er niet om. Het zijn sinds
de jaren tachtig vooral de middenklasse in de
relatief arme Aziatische landen en de ultra
rijken van de wereld (de mondiale “top 1%”),
die erop vooruit zijn gegaan. Terwijl de (lagere)
middenklasse in het relatief rijke Westen haar
welvaart de afgelopen dertig jaar nauwelijks
zag groeien. Is het vreemd, dat grote, zeker de
meer kwetsbare, groepen van de bevolking in
de landen van Europa, ook in Nederland, het
gevoel hebben, dat elke zekerheid onder hun
bestaan is weggenomen? En dat zij met wie zij
zijn en wat zij zouden kunnen bijdragen er in
de ogen van de zogenaamde elite van econo-

Uit het Schrijverscafé

Liesbeth Vollemans

men, groot bedrijfsleven en de liberale, sociaalen christendemocratische politiek er niet toe
doen? Om vervolgens zeer vatbaar te worden
voor de simpele, populistische boodschappen,
dat de zekerheid en de stabiliteit van hun bestaan zouden worden bedreigd door onfatsoen van een aantal mensen, door het oprukken van een per definitie altijd gewelddadige
Islam of door richting Europa oprukkende
vluchtelingentsunami’s.
De voorstanders van globalisering en vrijhandel, waaronder ook de cemtrumpartijen in Nederland blijven maar volhouden, dat “There
Is No Alternative”. De maatschappelijk zo giftige en destabiliserende mix van liberalisering,
deregulering, privatisering, bezuinigingen op
overheidstaken en uitgaven zijn nog steeds
een “no brainer”. Bij de verkiezingen zou het
moeten gaan over en om maar één vraag: zijn
wij er voor de economie of is de economie er
voor ons? Als wij er met elkaar in slagen een
sociaal, moreel en economisch adequaat
antwoord vinden op die vraag, komen onze
samenlevingen tot rust en stabiliteit en
vermindert de vatbaarheid voor simplistisch
populisme. Blijven we het hebben over geframede bijzaken als (on)fatsoen, Islam en
vluchtelingen, dan niet.
Dick Couvée

Steun de Pauluskerk

Licht in de verte.
Donker is de nacht…
Zwart
Wordt doorbroken.
Wacht op de ster,
Die naar ons wordt gezonden:
Schittering van ver!
Verzacht en heelt onze wonden:
Licht in de nacht,
Zo lieflijk en zacht…
Hij, die van ons houdt,
Hij, die ons bevrijdt,
Hij, die voor ons lijdt…
Schittering, voor altijd!

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

Pauluswerk

 februari 2017

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

Eind vorig jaar heeft het eerste open podium plaatsgevonden. Het open podium is een onderdeel
van de culturele activiteiten in de Pauluskerk die Giselle Vegter als programmacoördinator organiseert.

Het open podium inspireert
is voor haar zelf de grootste motivatie achter
haar werk in de Pauluskerk.

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat
er behoefte was aan een podiumplek voor onze
bezoekers. Deze behoefte is vooral gegroeid
door de vaste wekelijkse activiteiten zoals de
gitaarles, de percussiegroep, het schrijverscafé
en het open atelier. Voorheen was de literaire
avond van Dick Gebuys het enige moment dat
de bezoekers op konden treden. Er was niet
echt een duidelijk podium om iets te kunnen
laten zien of horen. Ook onder de bezoekers
groeide het vertrouwen om hun creativiteit
met een publiek te delen. Daarom heeft Giselle
een laagdrempelige open podium -waarin alles, hoe klein, spontaan of geoefend ook, getoond mag worden – in het leven geroepen.
Daarnaast komen er regelmatig aanbiedingen
van kunstenaars, artiesten en muzikanten om
op te treden in de Pauluskerk. Ook zij worden
soms uitgenodigd voor het open podium.
Door deze gezamenlijke optredens inspireert
men elkaar en ontstaat er een bijzondere avond
voor zowel publiek van binnen de Pauluskerk
als voor mensen die hier niet makkelijk naar
binnen lopen, maar wel graag willen.

samenleving leeft en gebeurt. Zij spiegelen het
geweten van een stad, de vragen die we in
deze tijd allemaal hebben en de humor en
veerkracht hiermee om te gaan.
Giselle ziet in het open podium de potentie om
de beeldvorming rondom de termen “dakloos,
illegaal, vluchteling, verslaafd, migrant, geluks
zoeker,” verder te doorbreken, en de mensen
die hier komen in hun kwetsbare en krachtige
eigenheid een goed platform te bieden. Daar
ligt uiteindelijk de essentie van elke vorm van
kunst en cultuur, – de fundamentele kracht en
kwetsbaarheid van het leven – of die nu in een
schouwburg, museum of kerk plaatsvindt. Dit

Giselle vindt het belangrijk dat het open podium
een plek is die serieus wordt genomen, omdat
de thema’s die de optredende bezoekers verwoorden en verbeelden de kern van het leven
raken. Hun uitingen zijn ongepolijst, vol fantasie, vaak spiritueel en altijd gelaagd. Hun levens
ervaringen zijn een bron van inspiratie voor
een wereld die orde en overzicht probeert te
houden, waar dat niet meer gaat. Doordat de
bezoekers van de Pauluskerk veel meemaken
zijn ze ook de spreekbuis van wat er in onze
Pauluswerk
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Het eerste open podium vond plaats eind
november. De gitaargroep onder leiding van
Jaime Nanoha trad op met een eigen gecomponeerd lied. Dichters Eric de Groot, Stanislaw
Tremor en Wendel Barnett hielden een voordracht over de pijn van een lichaam, het koloniaal verleden en de donkere kanten van wie
we zijn. Turi, Michael en Djagat Mohan Das
traden spontaan op met een psalm, een Italiaanse aanklacht tegen het kapitalisme, de
heerlijkheid van spaghetti en de vrouw van de
president, en een liefdesgedicht in het Papiaments. Peter Beeks, Michael Kap en André
van Dijk zongen covers van onder andere Elton
John en de avond werd dansend afgesloten
met de percussiegroep onder leiding van Juri
Küfner.
Het open atelier, onder leiding van Ilse en
Sanne, heeft impressies van de avond live getekend, waaronder een per minuut opgetekend relaas van “recensent” Freerk. Er was
een hoop gezelligheid en een groot aantal bezoekers.
Iedereen is van harte welkom het open podium
bij te wonen of een bijdrage te leveren. De
data van het open podia worden bekend gemaakt via het maandprogramma en de website.

Jacqueline Kolpa

Schilderij ‘De culturele as van mevrouw Hof is ganzenlever’
nu definitief in de Pauluskerk
Sinds enkele jaren hangt een schilderij van Peter Koole in bruikleen in de Pauluskerk. ‘De culturele as van mevrouw Hof is ganzenlever,’ is de titel van het werk. Het toont de vrijblijvende charitas van een galadiner en beschrijft de vijandige omgeving die de kerk
soms ontmoet. Het schilderij past bij de kerk en daarom is het verheugend dat het gelukt is om het voor de kerk te verwerven.
Dankzij bijdragen van het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam, en een aantal fondsen is het schilderij nu eigendom van de Pauluskerk. Speciale dank gaat uit naar Anton Hoeksema van het CBK voor zijn bijzondere inzet om de aanschaf te bewerkstelligen.
Op het schilderij zijn twee artikelen uit het
Rotterdamse huis-aan-huisblad De Havenloods
over elkaar geschilderd. Het achterste deel
toont een foto van een galadiner in de
Laurenskerk. Uit het bijbehorende artikel:
“Maar de ‘chaud froid van tongfilet, gerookte
zalm en ganzenlever’ smaakte er niet minder
om en naarmate de wijn vloeide was er minder
oog voor de schrijnende beelden.”
Het voorste artikel is een verslag van een hoorzitting voor de commissie Bezwaar en Beroep
van de Gemeenteraad van Rotterdam. Het
Goethe Instituut, de Alliance Française en de
Mode & Styling Academie maken bezwaar tegen de tijdelijke huisvesting van de Pauluskerk
aan hun kant van de Westersingel. De oude
Pauluskerk aan de overkant van de singel
moest worden gesloopt om plaats te maken
voor nieuwbouw. “Waarom moet dergelijke
opvang bij de Culturele As komen? Hoe ervaren
onze cursisten het om langs een grote groep
daklozen en verslaafden te moeten lopen?”
De onderwerpen van de schilderijen van Peter
Koole zijn afkomstig uit wat ooit een actualiteit was, met een nasleep die zich uitstrekt
over een langere periode. Dan zijn de camera’s
al weer elders. Een beperkt aantal onderwerpen wordt uitgediept, verschillende aspecten
van een gebeurtenis worden belicht. Nogal
wat werken stellen een schuldvraag. Er is de
vraag om compassie, de poging om iets of
iemand uit de vergetelheid te houden. Je kunt
zeggen dat het werk de kant van de slacht
offers kiest of vanuit hun standpunt is gemaakt.

Nieuwjaarsbijeenkomst Pauluskerk
Op 11 januari 2017 werd in de Pauluskerk de inmiddels traditionele
nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. Medewerkers, vrijwilligers en bestuurs
leden kregen de gelegenheid elkaar te ontmoeten, onder het genot
van eten en drinken. Dick Couvée verwees in zijn toespraak naar Nelson
Mandela. Deze geloofde in een samenleving die gebaseerd is op
“ubuntu: ik ben, omdat wij zijn”. Mijn leven is alleen mogelijk, omdat
het voortdurend wordt mogelijk gemaakt niet alleen door mijzelf,
maar vooral door het bestaan en de inzet van anderen.
Ter afsluiting zongen de aanwezigen een door Jan Blankers gecomponeerd lied, waarbij hijzelf voor de muzikale begeleiding zorgde.
Hans Valkenburg
Pauluswerk
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Nieuwe coördinator vrijwilligers Pauluskerk

Gesprek met Marga Baas

Na het afscheid van Plony de Jong, die gedurende vijf jaar de verantwoordelijkheid droeg voor de coördinatie van de vrijwilligers
voor het Open Huis, kon de ontstane vacature snel worden ingevuld. Op 3 oktober 2016 trad Marga Baas in dienst voor 20 uur
per week, verdeeld over 4 dagen. Haar takenpakket omvat het aansturen van alle vrijwilligers die betrokken zijn bij de Pauluskerk.
Ons gesprek vindt plaats op een dag dat het weer een winters karakter heeft. Zowel boven in het Open Huis als beneden op het
Kerkplein zit het vol met bezoekers.
Na een korte kennismaking eerst maar de vraag
hoe Marga betrokken raakte bij de Pauluskerk.
“De vacature in de Pauluskerk kwam onder
mijn aandacht op een moment dat ik aan iets
anders toe was”, vertelt Marga. “Ik heb bijna
25 jaar gewerkt bij pleegzorg. Het werk be-

willigers van het Open Huis. Inmiddels heb ik
gemerkt dat de betrokkenheid van de ongeveer 250 vrijwilligers enorm groot is. Er wordt
heel wat werk verzet. Ondanks het tekort aan
vrijwilligers waar andere organisaties vaak mee
kampen, heeft de Pauluskerk steeds een be-

Marga Baas: Pauluskerk kent dynamiek en creativiteit

stond uit de werving, screening en voorbereiding van nieuwe pleeggezinnen. Met een
team van 13 medewerkers, waar ik leiding aan
gaf, probeerden we pleegkinderen te matchen
met nieuwe pleegouders. Mijn eerste baan was
als groepsleidster op de jongerenafdeling van
een revalidatiecentrum. Verder heb ik in India
gewerkt voor een project met straatkinderen
via de Salesianen van Don Bosco, een RK congregatie. Daarnaast ben ik in mijn vrije tijd
sinds 1987 betrokken bij het Oude Westen
pastoraat in Rotterdam. In die kerkgemeenschap ben ik actief als vrijwilliger. Ooit heb ik
een Hbo-opleiding theologie gevolgd. Met
mijn ervaring en achtergrond leek de functie in
de Pauluskerk mij wel wat. Ik solliciteerde en
na twee leuke gesprekken werd ik aangenomen en kreeg ik een contract voor een jaar.”
De redacteur vraagt aan Marga hoe ze met
haar werkzaamheden is begonnen. “Ik ben
begonnen met het kennismaken met de vrij-

hoorlijke aanwas van nieuwe vrijwilligers.
Jongeren, zoals studenten, maar ook ouderen.
Een goede mix. Ik vind het fijn als een vrijwilliger op de goede plek belandt in de Pauluskerk.
Dat is afhankelijk van ervaring, verwachtingen
en waarom iemand vrijwilligerswerk wil gaan
doen. Vaak start een vrijwilliger in het Open
Huis. Het rooster voor het Open Huis vraagt
minimaal 2 tot 3 vrijwilligers per dagdeel. Een
ingewikkelde klus om die ruim 70 mensen
goed in te delen en rekening te houden met
ieders wensen en mogelijkheden. Bij ziekte of
verhindering doen we een beroep op invallers.
Dat gaat meestal goed, maar soms loopt het
spaak en moet er geïmproviseerd worden. In
dat geval biedt de kosterij altijd een helpende
hand.”
De verschillen met de vorige functie werden
snel zichtbaar, denkt de redacteur. “Een belangrijk verschil met pleegzorg is, dat daar met
strakke protocollen wordt gewerkt”, vertelt
Pauluswerk
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Marga. “De Pauluskerk is wat losser, kent meer
dynamiek en creativiteit.”
Naast het rooster moeten ook contracten met
de vrijwilligers op orde zijn. Aardig wat administratie alles bij elkaar Het werk zal behalve
organisatie ook persoonlijke begeleiding vragen, veronderstelt de redacteur
Marga zegt hierover: “Persoonlijk contact en
ondersteuning zijn van groot belang. Het is
belangrijk dat vrijwilligers zich op hun gemak
en veilig voelen. Samen met de intern begeleider Huub de Weerd ben ik bezig om de ondersteuning van de vrijwilligers vorm te geven. Er
zullen met regelmaat informatie-bijeenkomsten voor nieuwe vrijwilligers worden gepland.
Ook wordt er nagedacht over verdere ondersteuning van de vrijwilligers. Bijvoorbeeld door
in kleinere groepjes door te praten over ervaringen of door het aanbieden van een themabijeenkomst rond een interessant onderwerp
zoals dakloosheid of vluchtelingenbeleid. Deze
activiteiten zorgen er hopelijk voor dat mensen
zich sneller thuis voelen en verbondenheid
ervaren met de Pauluskerk. Het is mooi om te
zien dat er veel goede contacten zijn tussen de
bezoekers en de vrijwilligers. De Pauluskerk wil
een gastvrije plek zijn en dat kun je dagelijks
ervaren als je er rondloopt. Bezoekers melden
zich ook met regelmaat aan, om vrijwilligerswerk te doen en dit juich ik heel erg toe. Het is
goed om te zien dat mensen opbloeien wanneer hun goede eigenschappen en talenten
naar boven worden gehaald. De samenwerking met andere geledingen binnen de Pauluskerk is goed. Je merkt wel dat iedereen dicht
op elkaar zit en dat verantwoordelijkheden
weleens overlappen. Daarom is het goed dat
we voortdurend met elkaar in gesprek blijven.”
In haar vorige werkkring schreef Marga een
boek, waarin ze in 19 interviews met pleeg
kinderen, pleegouders, een voogd, een en
andere betrokkenen, een beeld schetst van de
pleegzorg. Het geeft aan dat ze niet alleen een
werker is, maar ook iemand is die kan observeren en kan samenvatten wat de kern is van de
werkzaamheden die in een organisatie worden
verricht.
We sluiten het aangename gesprek af met een
foto van Marga in het kantoor.
Hans Valkenburg

Uit het Schrijverscafé

Het land van nooit

In het land
van alles behalve…
stuurt men mij
van hot naar her.
Ik stap vrolijk
op mijn fietsie,
óók al is de afstand
nóg zo ver!

“Hebt u een afspraak?”
“Wat is uw nummer?”
“We hebben een storing,
sinds een half jaar.”
“U moet wél
op tijd indienen en…
anders maakt u
maar bezwaar!”

“Heeft u een momentje?”
“U moet mijn collega hebben
en niet mij.”
“Het komt allemaal in orde…
Wellicht wordt U ooit
weer blij!”
Rieneke Minderman

Overpeinzingen van een “ambassadeur” van de Pauluskerk
Dit blad verschijnt enkele weken voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Nee, dit wordt geen stemadvies. Slechts wat
overpeinzingen. De Britse schrijver E.M. Forster schreef in 1951 dat we twee hoeraatjes voor de democratie over moeten hebben. Geen
drie, maar twee. Dat is genoeg, omdat democratie niet perfect is. Die twee zijn gerechtvaardigd, want we hebben geen beter systeem.

Verkiezingskoorts

De huidige leiders in Amerika, Rusland en Turkije
zijn geen aanbeveling voor de democratie. In
ons land is het niet denkbeeldig dat een partij
de grootste wordt, waarvan de leider lak heeft
aan de democratische rechtsorde. Hij roept op
voorhand dat wanneer zijn kiezers en hijzelf,
niet hun zin krijgen er wellicht een revolte
komt. Gelukkig heeft in ons rechtssysteem niet
de grootste partij het voor het zeggen, maar
de meerderheid in het parlement.
Hoeveel van de 31 partijen die aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer willen deel
nemen, zullen daadwerkelijk de Mauritspoort,
die leidt naar het Binnenhof, doorkomen?

De Mauritspoort in Den Haag, die toegang geeft tot het Binnenhof
Daarom hoop ik dat bestaande en nieuwe
partijen die minachting hebben voor de democratie, minder stemmen zullen krijgen. Groeperingen die menen dat voorschriften die zij
ontlenen aan oude boeken, boven de langs
democratische wijze tot stand gekomen wetten
staan, kunnen evenmin op mijn sympathie
rekenen. Het beleid in Nederland is erop gericht
nieuwkomers te leren dat mannen, vrouwen,

homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en
transgenders gelijke rechten hebben en dienen
te worden gerespecteerd. Deze richtlijnen
gelden ook voor groepen in de samenleving, die
hier al honderden jaren wonen. Veel behoudende kerkgenootschappen, waar meer dan
500.000 mensen lid van zijn, proberen nog
steeds op allerlei manieren discriminerend gedrag toe te passen en te verdedigen.
Pauluswerk
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Wij kunnen kiezen uit partijen die respect
hebben voor minderheden, die verschillen tussen rijk en arm willen verminderen, die oog
hebben voor de vernietiging van ons leefmilieu
en die het gebruik van nieuwe energiebronnen
stimuleren, die zoeken naar manieren waarop
mensen met verschillende levensbeschouwingen, in vrijheid en respect voor elkaar, kunnen
samenleven, die willen dat ook grote inter
nationale ondernemingen gewoon belasting
betalen, die samenwerking met andere landen
van groot belang achten, die geen mensen
discrimineren of uitsluiten.
Voor die partijen hebben we twee hoeraatjes
over!
Hans Valkenburg

ACTIVITEITEN PAULUSKERK

“Wie had dat gedacht”

Naam: Peter Verkoelen
Geboren: 18 januari 1961
Opgegroeid: Peter is opgegroeid in een gewoon gezinnetje in Rotterdam West. Hij heeft
veel liefde en geluk gehad. Eerst heeft hij de
Mavo afgerond en vervolgens Havo en VWO.
Vervolgens heeft hij twee jaar handelsrecht gestudeerd. Na zijn studie is hij in Hamburg gaan
wonen, hij werkte daar als leerling handelaar.
Via via heeft hij carriere kunnen maken en is zo
in Londen terecht gekomen. Hier heeft hij vijf
jaar gewerkt als makelaar in graan.
Vervolgens is hij op een cruiseschip gaan
werken in Miami. Daarna is hij op Sint Maarten
gaan wonen en werkte daar in een cocktail
bar. Uiteindelijk heeft hij acht jaar in de vakantiehuizen verkoop gewerkt op Jamaica, Sint
Maarten, Santa Lucia etcetera. Helaas is hij
toen in een orkaan terecht gekomen die over
de eilanden raasde en was er veel verwoest geraakt. Er was daardoor nauwelijks werk meer
in deze branche. Peter moest daardoor een
soort van gedwongen weer terug naar Nederland. Hier kwam hij middenin de crisis terecht
en kon geen werk vinden. Wel heeft hij een
tijd lang vrijwilligers werk in de Ghandi tuin gedaan in Rotterdam. Daar heeft hij fijne mensen
ontmoet. In 2014 is hij door omstandigheden
zijn huis verloren en werd daardoor dakloos.
Peter vertelt dat hij van de ene opvang in de

andere terecht is gekomen en dat het naar zijn
mening niet goed geregeld is in deze centra.
Door de Bavo Europoort is hij fijn geholpen. Hij
woont nu op Rotterdam Zuid en hier heeft hij
het naar zijn zin. Het voelt als een nieuwe start
voor hem. Peter wil nog wel vermelden dat er
niet altijd netjes met daklozen wordt omgegaan. Hij wil dit stukje afsluiten met de zin,
“het enige waar we angst voor moeten hebben is angst zelf”

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 - 18.00 uur
Voedselbank Elke vrijdag ➔ 9:30 - 11:30 uur
Juridisch inloopspreekuur
Iedere dinsdagmiddag ➔ 13:00 - 17:00 uur
Vluchtelingenspreekuur 			
Iedere dinsdag ➔ vanaf 11.00 uur
Iedere donderdag ➔ vanaf 14.00 uur
Maatschappelijk werk spreekuur
Iedere dinsdag ➔ van 9.30 - 16.00 uur
Iedere donderdag ➔ van 9.30 -12.00 uur
Kledinghuis
Dinsdag-, donderdag- en vrijdag
➔ 9:00 - 16.00 uur
Taallessen
(info: www.pauluskerkrotterdam.nl)
Muziekavond
(info: 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
Kerkdienst met aandacht voor
kunst en cultuur
Elke 4e zondag van de maand ➔ 10:30 uur

Motivatie: Zo goed mogelijk leven en zoveel
mogelijk geven. Peter gelooft ook sterk in God.

Bezoekadres Pauluskerk:
Mauritsweg 20, 3012 JR Rotterdam.
Voor actuele informatie over activiteiten van de
Pauluskerk zie: www.pauluskerkrotterdam.nl

Hobby’s: Muziek en gitaar spelen is zijn lust
en zijn leven. Hij wil graag een CD maken.

COLOFON

Geluksgetal: Na even nadenken is dit het getal zeven. “volmaakte mens”

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

Lievelingskleur: Peter zijn lievelingskleur is
turquoise.

REDACTIE

Lievelingsmuziek: Steely Dan , dit is jazz muziek. Bob Dylan en dan met name het album
“time out of mind”. Ook vindt hij Buena vista
social club fijn om naar te luisteren.
Lisa Hendriks
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Dick Couvée en Hans Valkenburg.
Het eerstvolgende nummer verschijnt juni 2017.
Reacties, mededelingen en bijdragen voor
dit nummer kunnen tot uiterlijk 21 mei 2017
gestuurd worden naar:
Stichting Samen 010,
Hang 7, 3011 GG Rotterdam
T.: 010 - 466 67 22, e-mail: info@samen010.nl
Plaatsing is ter beoordeling aan de redactie.
Vormgeving: Studio Voetnoot, Utrecht Druk:
Drukkerij Kapsenberg van Waesberge, Rotterdam

