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Dat betekent niet, dat het probleem weg is. 
Integendeel, het groeit. Vooral ook onder jon-
geren. Onwillekeurig gaan vanuit de Pauluskerk 
je gedachten naar de jaren negentig, toen een 
grote groep van zo’n 3500 vooral verslaafde 
dak- en thuislozen in Rotterdam op straat was. 
Tot en met Perron Nul. Ik houd mijn hart vast. 
Zoveel mensen in de ellende. Dat is toch wat 
we absoluut niet terug willen in de stad. Nee, 
zegt de gemeente. Het beleid is “geen mens 
op straat”. Prachtig, maar de praktijk is een 
andere. Zoals ik ook zelf constateer, als ik ‘s 
avonds straat ben.          

Schulden en psychiatrie
We konden het ook al weten. Volgens cijfers 
van het CBS uit 2016 steeg het aantal mensen 
zonder vaste woon- of verblijfplaats (bank-
slapers, buitenslapers en mensen in nacht- of 
crisisopvang) sinds 2009 met ongeveer 75% 
naar zo’n 34.000 mensen. De helft van die 
mensen verblijft in één van de 4 grote steden. 
Ook in Rotterdam. Het aantal mensen, dat  
gebruik maakt van nachtopvang in Rotterdam 
steeg van gemiddeld 280 in 2013 naar 380 in 
2017. Hoeveel mensen er daadwerkelijk op 
straat slapen is niet echt bekend. Het officiële 
cijfer zegt, dat hun aantal is gestegen naar 
130. Mijn inschatting is, dat het aantal in  
werkelijkheid flink hoger ligt. Het is wat ik zie 
overdag, maar vooral ‘s avonds op straat op 
bekende en onbekende plekken. Het is wat 
we zien in de Pauluskerk waar een groter  
aantal dakloze mensen zich meldt. Het gaat 
vooral om mensen die worstelen met een aantal 
problemen tegelijk. Dakloosheid komt vrijwel 
nooit alleen. Het gaat veel minder om versla-
ving dan vroeger. De meeste daklozen van nu 
kampen met (grote) schulden, al of niet in 
combinatie met ernstige psychische problemen. 
We praten dus niet zo maar over mensen. 
Maar over de meest kwetsbare mensen onder 
ons. (Ongedocumenteerde mensen uitgezon-
derd, die zijn er door hun derderangs juridische 
positie in Nederland vaak nog kwetsbaarder 
aan toe). Wie op straat is, is overgeleverd aan 
de wetten van de straat. En dat zijn niet de 
“keurige” wetten van Den Haag. Dat zijn de 
wetten van de jungle. 

Niet thuis geven
De Rotterdamse Rekenkamer, een in Rotterdam 
zeer gewaardeerd en soms gevreesd instituut, 
kwam in mei 2018 met een rapport over de 
situatie rond dak- en thuisloosheid: “Niet thuis 
geven”. In dat rapport uit de Rekenkamer felle 
kritiek op het gemeentelijk beleid van de afge-
lopen jaren. Afdoende resultaten in het werke-
lijk verbeteren van de zorg voor daklozen en 
het snel en goed uitstromen uit de maatschap-
pelijke opvang blijven maar uit. Al jaren. Een 
paar hoofdpunten uit het rapport:

- de gemeente Rotterdam voldoet niet aan 
haar wettelijke zorgplicht  voor daklozen;

- opvang is geen doel op zichzelf, maar een 
middel om mensen weer op de rails te krij-
gen. Het lukt de gemeente volstrekt onvol-
doende om mensen snel en adequaat te laten 
doorstromen naar voorlopige of definitieve 
huisvesting. Belangrijk probleem is het tekort 
aan huisvesting;

- een tijd verblijven in een nachtopvang is 
geen pretje. Doordat mensen noodgedwon-
gen vaak in de nachtopvang moeten blijven, 

haakt ongeveer de helft na een tijdje weer af. 
Mensen zijn dan weer overgeleverd aan zich-
zelf en aan de straat. Dat is dweilen met de 
kraan open;

- het “eigen” beleid van de gemeente zit goede 
oplossingen in de weg. Zo houdt de zoge-
naamde Rotterdamwet de huisvesting van 
mensen met een laag inkomen in achter-
standswijken tegen. Zo komt er dus geen 
oplossing voor het structurele gebrek aan 
huisvesting.

Directeur Paul Hofstra pleit in het voorwoord 
voor “een radikale wijziging van het beleid en 
niet de al te voorzichtige stappen die dit college 
wenst te maken”. 

Waarom werkt het niet? Weg met 
de “voorzichtige stappen”.
Ik heb me al vaak afgevraagd waarom we niet 
in staat zijn het probleem blijvend aan te pak-
ken. Volgens mij zijn er een aantal redenen. 
Eerste punt is kortzichtig beleid. Na de succes-
volle uitvoering van de Plannen van Aanpak 
voor de Maatschappelijke Opvang I en II rond 
2014, bouwde de gemeente allerlei voorzie-
ningen rond de maatschappelijke opvang af. 
Daar zat enige logica in, natuurlijk. Het aantal 

mensen op straat was inderdaad fors gedaald. 
Alleen: Rotterdam is een grote stad. Daar zul-
len altijd dak- en thuisloze mensen zijn. Het is 
net als met de brandweer. Als de brand ge-
blust is, hef je de brandweer toch niet op. Dat 
pleit voor een brandweer-achtige filosofie rond 
de maatschappelijke opvang. We garanderen 
in de stad een continue inzet van mensen en 
middelen om het probleem, zodra het zich 
voordoet en in de mate waarin, aan te pakken. 
Tweede punt is het mensbeeld, dat niet deugt. 
De (gemeentelijke) overheid blijft maar uit-

Het spook van de dakloosheid 
“Geen mens op straat”
En weer waart het rond, het spook van de dakloosheid. Berichten over groeiende  

dakloosheid zijn de laatste tijd weer aan de orde van de dag. Vorig jaar al plaatsten 

Rotterdamse politie-agenten foto’s van dak- en thuislozen op twitter en app. Vooral 

een noodgreeep om het probleem zichtbaar te maken richting politiek en samenleving. 

Tot en met de huiveringwekkende foto van een dakloze man, die van ellende maar was 

gaan liggen in een vuilcontainer. Ongetwijfeld in zijn dronkenschap, maar dan nog.  

De twitters en de apps zijn weer gestopt. De korpsleiding zal hebben ingegrepen. 



gaan van het illusoire (en voor haar goedkope) 
ideaal van de zelfredzame mens. In Rotterdam 
noemde men dat de afgelopen jaren: “de stoere 
Rotterdammer”. Mensen die slim en hard ge-
noeg zijn en over genoeg middelen beschik-
ken om zichzelf te redden in onze steeds  
sneller veranderende en steeds complexer 
wordende samenleving. Wie dat niet kan, 
heeft dat aan zichzelf te danken. Punt uit. 
Punt is, dat steeds mensen en dat geldt zeker 
voor de mensen in de marge vaak niet in staat 
zijn aan dat neo-liberale “ideaal” van zelfred-
zaamheid te voldoen. Ik wil hen niet zielig  
maken. Maar dak- en thuislozen horen niet  
alleen tot de “have-nots”. Heel vaak ook tot 
de “cannots”. 
Derde punt is kortzichtig beleid rond geld.  
Onder invloed van de idiote gedachte, dat de 
overheid “het probleem” is, blijven we maar 
bezuinigen of in ieder geval krap omgaan met 
publieke middelen. Basis voor het succes van 
de Plannen van Aanpak voor de Maatschap-
pelijke Opvang was juist een verantwoorde-
lijke en handelende overheid, die over vol-
doende professionele mensen en middelen 
beschikte. Voortdurend beknibbelen maakt 
steeds, dat de overheid niet echt effectief  
kan zijn. Zie het rapport van de Rekenkamer.  
Bovendien: uit allerlei onderzoek blijkt steeds, 
dat elke Euro besteed aan de maatschappelijke 
opvang zichzelf 3 tot 4 keer terugverdient op 
andere terreinen.

Wat werkt wel? 
De Rotterdamse Rekenkamer doet daarover 
een aantal zeer behartenswaardige aanbeve-
lingen. De kern daarvan is een persoonsge-
richte aanpak door professionals met een ge-

zicht, een mond en een hart. Ik kan niet 
genoeg benadrukken, dat dat inderdaad de 
kern is en dat ik het daar hardgrondig mee 
eens ben. Hulpverlening en opvang van dak- 
en thuislozen werken niet met computers,  
formulieren en regels. Ze werken alleen “van 
aangezicht tot aangezicht”. Daarnaast wat mij 
betreft nog een vijftal maatregelen, allemaal 
niet zo heel moeilijk te realiseren , denk ik:
- opvang is middel en geen doel. Stel je als ge-

meente als norm, dat mensen maximal zes 
weken in de opvang verblijven. Daarna is er 
een tijdelijke of definitieve oplossing;

- pas de Vangnet-aanpak toe. Het is voor het 
welslagen voor alles essentieel, dat dakloze 
mensen van begin tot het eind van het tra-
ject actief persoonlijke begeleiding en regie 
ontvangen van een vast gezicht, een vaste 
professional met een gezicht een mond en 
een hart;

- erken een algemene zorgplicht voor wie op 
straat is en stel de opvang dus ook open voor 
de mensen uit Midden-en Oost-Europa (nu is 
dat niet het geval, behalve ‘s winters). Ook zij 
zijn mensen. Bovendien wordt hun aantal op 
straat almaar groter;

- zorg voor voldoende opvangplekken;
- zorg voor voldoende passende huisvesting 

daarna, tijdelijk of definitief. Experimenteer 
met Housing First, waarbij mensen direct de-
finitief worden gehuisvest, met begeleiding.

Als dat allemaal lukt, dan zouden we werkelijk 
iets doen voor de mensen in kwestie en dan 
voor hen allemaal. En bovendien, dan hoeven 
we als Pauluskerk in september 2018 niet de 
tweede Rotterdamse Daklozendag te organi-
seren. 

Dick Couvée

         Uit het Schrijverscafé   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:
NL36 TRIO 0338 7521 02

Commissie van Bijstand Pauluskerk:
NL30 INGB 0005 5661 16

Vereniging Vrienden van de Pauluskerk:
NL42 INGB 0005 1735 35

Pauluskerk Vluchtelingenwerk:
NL59 TRIO 0391 2279 12

Met de Pauluskerk naar het theater.

Jassen aan, tassen mee…

Ga je naar het theater? Toe, zeg geen nee.

Kwart voor acht vertrokken we.

Althans, dat zeiden ze…

Met z’n allen vormden we een lange rij

iedereen met iemand aan zijn zij.

Er werd gelachen en gepraat,

want we gingen naar een Marokkaanse acrobaat.

Toen we binnen kwamen was de zaal aardig vol.

We gingen naar het balkon, och, wat hadden we een lol.

We keken toe met open mond.

De acrobaten ‘vlogen’ in het rond.

Na afloop zaten we met z’n allen op een bankje,

voor een gezellig praatje en een drankje.

Wat een prachtig gebaar,

zo met z’n allen bij elkaar.

Roos
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Paulien Matze als  
predikant met  
bijzondere opdracht 
aan Pauluskerk  
verbonden

Op zondag 6 mei 2018 is ds. Paulien Matze 
op haar verzoek en met goedkeuring van 
de Algemene Kerkenraad van de Her-
vormde Gemeente, aan de Pauluskerk 
verbonden als predikant met een bijzon-
dere opdracht voor het werk van geeste-
lijk verzorger in de verpleeghuizen van 
Laurens in Rotterdam. Dat alles in een 
goed bezochte en feestelijke dienst met 
veel zang en muziek! Paulien zal daar-
naast als vrijwilliger een dagdeel per 
week in de Pauluskerk aan de slag gaan 
voor pastorale werkzaamheden.  
Paulien Matze werkt al een aantal jaren 
als geestelijk verzorger bij Laurens. Zij is 
ook al een tijdje actief als vrijwilliger voor 
de Pauluskerk. In die tijd heeft ze eerst 
een periode meegedaan in het Open 
Huis en een enkele keer ook het Kerkcafé 
waargenomen. Daarnaast is ze al een 
paar keer voorgegaan in de dienst op de 
vierde zondag van de maand. Zo heeft zij 
de mensen en het werk van de Pauluskerk 
beter leren kennen en is beiden steeds 
meer gaan waarderen. Zoiets schept een 
band! 

Dick Couvée
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Tijdens de ledenvergadering, welke werd ge-
houden op 30 mei 2018 in de Pauluskerk, ko-
zen de leden van de Vereniging Vrienden van 
de Pauluskerk, een nieuw bestuur. De aftre-
dende bestuursleden, Geert Beke (voorzitter), 
Jan Fraanje (penningmeester), Pieter Lamoré 
en Hans Valkenburg (secretaris), hebben  ge-
durende vele jaren verschillende rollen vervuld 
binnen de Pauluskerk. Ze vonden het tijd voor 
wisseling van de wacht, maar blijven wel be-
trokken bij de Pauluskerk. Het is niet vanzelf-
sprekend dat voor dergelijke functies gemak-
kelijk opvolgers worden gevonden. De 
Vrienden van de Pauluskerk mogen zich geluk-
kig prijzen dat maar liefst zes nieuwe bestuurs-
leden zich beschikbaar stelden. Anne Weeda 
(secretaris), Eva Walbeek (2e penningmeester), 
Lisa Hendriks (2e secretaris), Hilde Stuart (vice-
voorzitter), Elisabeth van Opstall (voorzitter) en 
Ben van der Lem (penningmeester) vormen het 
nieuwe bestuur. Met nieuw elan zal het be-
stuur voortbouwen op hetgeen al is bereikt 
door de Vrienden. Met het ontwikkelen van 
nieuwe initiatieven, zal getracht worden het 
draagvlak te verbreden. Daarbij zullen, met 
goedkeuring van de leden, ook de mogelijkhe-
den worden onderzocht voor het opzetten van 
een meer eigentijdse structuur van de Vrien-

den. Uitgangspunt, waarop verder kan wor-
den voortgebouwd, blijft de doelstelling van 
de Vrienden, die als volgt kan worden samen-
gevat:

“Het verlenen van financiële steun aan de acti-
viteiten van de Pauluskerk te Rotterdam. Deze 
steun kan bestaan uit het verstrekken van bij-

dragen aan door de Pauluskerk georganiseer-
de fitnessactiviteiten, uitstapjes of andere be-
zigheden voor de bezoekers. Ook kan de 
vereniging financieel bijspringen, indien aan-
schaffingen moeten worden gedaan die aan 
het verblijf, het comfort en de activiteiten in de 
Pauluskerk een positieve bijdrage leveren.”

Voorafgaand aan de ledenvergadering stelden 
de nieuwe bestuursleden zich voor, aan de 
hand van een leuke presentatie met foto. We 
delen dit graag met de lezers van Pauluswerk! 
Tot slot lieten de aftredende bestuursleden 
zich voor deze gelegenheid ook een keer op 
de foto zetten.

Hans Valkenburg 

Vereniging Vrienden van de Pauluskerk  
heeft nieuw bestuur

  Afgetreden bestuur Vrienden Pauluskerk: 
Pieter Lamoré, Geert Beke, Hans Valken-
burg, en Jan Fraanje

  Geert Beke draagt het voorzitterschap van de 
Vrienden over aan Elisabeth van Opstall

 v.l.n.r. Anne Weeda, Eva Walbeek, Lisa 
Hendriks, Hilde Stuart, Elisabeth van Opstall 
en Ben van der Lem
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Elisabeth van Opstall
Mijn naam is Elisabeth van Opstall. Ik ben 47 
jaar, getrouwd met Roland en samen hebben 
we twee zonen en een dochter. Sinds 1997 
woon en werk ik in Rotterdam met een uitstap 
van 4 jaar in Auckland Nieuw Zeeland. Van 
oorsprong ben ik een fiscaal jurist uit de fusie- 
en overnamepraktijk. Tegenwoordig houd ik 
me bezig met transitiemanagement en het 
verbinden van kennisinstellingen, overheden 
en bedrijven op maatschappelijke vraagstuk-
ken ; het tot stand brengen van publiek-priva-
te samenwerkingen. Op dit moment doe ik 
dat in de rol van directeur van Smart Port, een 
triple helix samenwerking opgezet door de 
Erasmus Universiteit en o.a. het Havenbedrijf 
Rotterdam.
In mijn vrije tijd ben ik zoveel mogelijk met 
mijn gezin. Ik loop hard en ga regelmatig naar 
de sportschool. Verder hou ik van skiën, lezen 
en reizen.
In 2013 ben ik betrokken bij en gefascineerd 
geraakt door de Pauluskerk. In samenwerking 
met Dick en Geert schreven we een business 
plan voor de nieuwe opzet van de Pauluskerk. 
Sinds kort ben ik lid van het bestuur van de 
Pauluskerk (stichting Diaconaal Centrum). 
Graag zet ik me nog verder in voor de Paulus-
kerk als voorzitter van de vriendenstichting.

Lisa Hendriks
Ik ben Lisa Hendriks , 31 jaar, en woon in Rot-
terdam. Ik heb de opleiding sociaal pedago-
gisch hulpverlening gevolgd en ben werkzaam 
bij Antes ( verslavingszorg en psychiatrie ). In 
mijn vrije tijd maak ik graag mooie reizen, hou 
ik van koken en muziek. Ik ben nu alweer zo’n 
vijf jaar vrijwilligster in het Open huis van de 
Pauluskerk en sinds ongeveer twee jaar be-
stuurslid van Diaconaal Centrum Pauluskerk. 
Het werk binnen de Pauluskerk doe ik met 
veel plezier en toewijding. Ik wil dit graag ver-
der inzetten binnen dit bestuur.

Hilde Stuart
Ik ben Hilde Stuart, 34 jaar, en woon met mijn 
vriend en twee katten achter CS in Rotterdam. 
Ik heb een opleidingsachtergrond in rechten 
en bestuurskunde. Momenteel werk ik als in-
terim bestuurssecretaris bij een zorginstelling 
voor verstandelijk gehandicapten. In mijn vrije 
tijd sport ik veel, houd ik van koken en eten 
met vrienden en ga ik graag naar de bioscoop. 
Verder ben ik als lid van de raad van toezicht 
verbonden aan het Grafisch Lyceum in Rotter-
dam. In het bestuur zou ik graag de rol van 
vice-voorzitter op mij nemen. Als geboren en 
getogen Rotterdammer ken ik de Pauluskerk 
al heel mijn leven. Twee jaar geleden ben ik op 

Even voorstellen
Geachte vriend/vriendin van de Pauluskerk,
Zoals aangekondigd in de uitnodiging voor de jaarvergadering ligt er 
een voorstel voor een nieuw bestuur. Om u een beter beeld te geven 
van wie wij zijn, hebben we een korte beschrijving van onszelf gemaakt. 
We zien er naar uit om u te mogen begroeten op de ledenvergadering.
Met hartelijke groet, Anne, Eva, Ben, Lisa, Hilde en Elisabeth

vrijwilligersbasis begonnen als coördinator 
Zinvolle dagbesteding en bouwen aan waar-
digheid. Nu Jesse deze functie sinds februari 
heeft overgenomen, kijk ik er heel erg naar uit 
om me (via de Vrienden) weer in te zetten 
voor de Pauluskerk.

Anne Weeda
Ik ben Anne Weeda, 34 jaar, en woon met 
mijn vriend in Blijdorp. Ik ben opgeleid als ste-
denbouwkundige en werk bij de gemeente 
Rotterdam als teammanager voor het beheer 
van de openbare ruimte. In mijn vrije tijd ge-
niet ik van alle mooie dingen die onze stad te 
bieden heeft: musea, parken, theater, concer-
ten, en ga zo maar door. Ik vind het mooi dat 
er zoveel ruimte is voor talent in Rotterdam. 
Dit motiveert mij om via de Pauluskerk ook 
mijn steentje bij te dragen. Voorheen heb ik 
dat als vrijwilliger in het open huis gedaan. Nu 
zou ik graag de rol van secretaris op mij ne-
men in het bestuur.

Ben van der Lem
Ben van der Lem, geboren d.d. 25-3-1947.
Gehuwd, 2 dochters en 5 kleinkinderen, 
woonplaats Nieuwerkerk a/d IJssel. Werkzaam 
bij de Rabobank vanaf 1970 tot 1 september 
2002, laatste functie directeur Particulieren bij 
de Rabobank Rotterdam. Daarna gebruik ge-
maakt van de VUT regeling. Tot 1-7-2017 lid 
van Rotaryclub Rotterdam-Botlek en van daar-
uit o.a. actief voor kindertehuis in Roemenië. 
Als vrijwilliger verbonden geweest aan de 
Stichting Europa Kinderhulp, ons gezin was 
tevens gastouder.
Momenteel lid van Duurzaamheidsplatform 
van de gemeente Zuidplas. Vanaf 2014 actief 
als vrijwilliger bij de Pauluskerk binnen het 
cluster Fondsenwerving. Waarom vrijwilliger 
bij de Pauluskerk? Het spreekt mij aan dat de 
Pauluskerk zich bekommert om mensen die 
moeite hebben zich staande te houden in 
onze huidige maatschappij. Hobby’s: Sport 
(voetbal in het bijzonder) theater en lezen.

Eva Walbeek
Mijn naam is Eva Walbeek, ik ben 34 jaar en 
woon in Rotterdam. Ik heb de lerarenoplei-
ding beeldende vorming en de Pabo gedaan. 
Daarna heb ik mijn master Sociologie gehaald 
aan de Erasmus universiteit. Sinds 13 jaar 
werk ik bij Stichting Kinderparadijs Meidoorn 
(cultureel sociaal centrum voor kinderen) in 
Rotterdam Oude Noorden. In mijn vrije tijd te-
kenen en schilder ik veel.
Via Lisa Hendriks ben ik bij de Pauluskerk te-
recht gekomen. Ik wil me op deze manier in-
zetten voor de stad en heb enorm veel zin om 
bij te dragen aan het ontwikkelen van nieuwe 
initiatieven. In het bestuur zou ik graag Ben 
ondersteunen bij het penningmeesterschap
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Hoe kwam Ester in contact met de Pauluskerk, 
bijna de standaardvraag aan nieuwe mede-
werkers. “Ik las de vacature op internet”, ver-
telt Ester. “De Pauluskerk kende ik doordat ik 
er vaak langs fietste. In de avond lichtten die 
letters zo mooi op. Altijd had ik het gevoel om 
daar vrijwilligerswerk te gaan doen. Dat kwam 
er niet van, door mijn baan in Bergen op Zoom 
bij een welzijnsinstelling. Daarnaast heb ik een 
druk gezin met twee kleine kinderen Luca (6 
jaar) en Boaz (4 jaar). Met hen en mijn man Jan 
Peter woon ik al bijna 10 jaar in Rotterdam-
Zuid.” 
De overstap naar een baan in Rotterdam lijkt 
dan logisch, maar waarom de Pauluskerk? “De 
welzijnsinstelling waar ik werkte hield zich on-
der meer bezig met maatschappelijk werk en 
opvang van daklozen”, vervolgt Ester. “Daar-
voor werkte ik als freelancer op het gebied van 
communicatie en coördinatie van program-
ma’s voor allerlei organisaties in de zorg, het 
onderwijs, dierenwelzijn, gemeente, haven en 
waterschap. Toen ik solliciteerde op de vaca-
ture bood dat mij de kans om toch bij de Pau-
luskerk betrokken te raken. In de oude Paulus-
kerk ben ik nooit geweest, maar ik volgde wel 
het nieuws daarover. De Pauluskerk is een 
mooi statement in de stad. Het is ook een 
maatschappelijk protest. Ik vind dat we fat-
soenlijker moeten omgaan met mensen die 
kwetsbaar zijn en met mensen die niet auto-
matisch voldoen aan de maatschappelijke 
norm. De Pauluskerk draagt dat uit, in woord 
en daad. In Bergen op Zoom kwam ik in con-
tact met mensen die zich ernstig verwaarloos-
den. Toch blijven het mensen van waarde. Je 
hebt een ander nodig om volledig mens te 
kunnen zijn. Daarom is het belangrijk om een 
ander te zien en jezelf te laten zien. Er lopen 
hier veel mooie, authentieke mensen rond met 
een sterke innerlijke waarheid. Dat is heel in-
spirerend.” 
De redacteur vraagt hoe haar omgeving rea-
geerde toen ze bij de Pauluskerk ging werken. 
“Soms wat verbaasd”, zegt Ester, “maar de 
meeste reacties waren heel positief. Het blijkt 
dat veel mensen, oud en jong, weten waar de 
Pauluskerk voor staat en waarderen wat de 
Pauluskerk doet.” 
Waar houdt Ester zich zoal mee bezig?  Ze ver-
telt: “ Met het maken van de maandelijkse in-
terne nieuwsbrief en het bijhouden van de 

website en social media bijvoorbeeld. Kortge-
leden heb ik de jaarverslagen gemaakt. Die 
worden op de website geplaatst en per post 
verzonden. Communicatie, betrokkenheid ver-
sterken, het verhaal van de Pauluskerk uitdra-
gen in de stad Rotterdam. Dingen zichtbaar 
maken die hier gebeuren – en waarom. Ik 
werk met veel mensen samen. Met Giselle, die 

veel organiseert op gebied van cultuur zoals 
voorstellingen en film. Nu werken we aan de 
communicatie over Wereldvluchtelingendag, 
dat we organiseren met Theater Rotterdam. 
Maar ik werk bijvoorbeeld ook samen met 
Jesse, die de activiteiten coördineert die men-
sen een zinvolle dagbesteding geven. Zoals de 
Lunchroom, die we nog feestelijk gaan ope-
nen. En met Marga, de vrijwilligerscoördinator. 
Gelukkig zijn er ook vrijwilligers die meehelpen 
met communicatie, daar ben ik erg blij mee. 
We proberen ook steeds omwonenden te be-
trekken bij activiteiten in de Pauluskerk. Ook 
met hen is communicatie belangrijk om de ver-

houdingen goed te houden. Ze worden uitge-
nodigd om activiteiten bij te wonen. Dat leidt 
ertoe dat mensen allerlei spullen komen bren-
gen die bruikbaar kunnen zijn in de Paulus-
kerk. Op afspraak komen er groepen in de 
Pauluskerk voor een rondleiding. Die coördi-
neer ik ook. Er gebeurt indrukwekkend veel 
hier. De inzet van de vrijwilligers, samen met 

de bezoekers, is ongekend. Bijvoorbeeld de 
kappers, die hier elke week mensen mooier 
maken, dat vind ik zo bijzonder. In de Paulus-
kerk komen allerlei werelden samen. Maat-
schappelijk, cultureel en spiritueel. Allerlei 
mensen zijn betrokken, dwars door alle lagen 
van de bevolking heen. Communicatie kan dat 
allemaal versterken.”
 
We sluiten ons gesprek af en maken de foto, 
in de kerkzaal bij de inspirerende tekst: “Be-
handel anderen zoals jij wilt dat zij jou behan-
delen”.

Hans Valkenburg

Ester Segers

Zojuist is in de Pauluskerk de nieuwe gedichtenbundel gepresenteerd van en door de bezoekers en medewerkers. Er gebeurt van 

alles. Het kerkplein wordt alweer omgebouwd voor het Eethuis dat dadelijk druk bezocht zal worden. De redacteur en Ester Segers 

zien kans even een rustige plek te vinden, in de kerkzaal, voor een gesprek. In maart 2018 trad Ester in dienst bij de Pauluskerk als 

medewerker communicatie en volgde in die functie Jacqueline Kolpa op.

Dingen zichtbaar maken die hier gebeuren
Gesprek met medewerker communicatie Ester Segers
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Dichters van de Pauluskerk  
presenteren dichtbundel 

‘Ieder mens is weer  
de eerste mens’
De Rotterdampas. Feijenoord. De liefde van een moeder voor haar kinderen, die zij 

onder haar hart bewaart. De sneeuwbal die Sedar Soares gooide en die leidde tot zijn 

tragische dood. Donderdag 31 mei werd alles poëzie. Op het Kerkplein presenteerden 

dichters van de Pauluskerk de prachtige bundel: ‘Ieder mens is weer de eerste mens.’

De dichtbundel is de vrucht van jarenlang wer-
ken en schrijven, tijdens literaire avonden en in 
het Schrijverscafé in de Pauluskerk. Bezoekers 
komen daar wekelijks samen. ‘We praten, over 
dingen die gebeurd zijn, over wat ons raakt en 
daaruit ontstaat poëzie,’ zegt Lies van Bommel, 
die het Schrijverscafé wekelijks begeleidt. ‘De 
woorden komen recht uit de ziel.’

Een echt gesprek
Dat was te horen. Uit het publiek klonken veel 
‘oh’s’ en ‘ah’s’. Mooie voordrachten: soms 
ernstig of boos, soms ingetogen en stil, soms 
luchtig, of met een komische noot. Compli-
menten waren er ook voor de mensen die de 
bijeenkomsten begeleidden: Dick Gebuys (lite-
raire avonden) en Lies van Bommel (Schrijvers-
café). Ruimte geven, vragen, een écht gesprek 
voeren: dat is een vruchtbare voedingsbodem 
voor poëzie. 

De stad doet mee
Ook werk van anderen werd voorgedragen. 
De bekende dichteressen Hester Knibbe en 
Jana Beranová droegen voor uit eigen werk. 
Dominee Dick Couvée droeg een gedicht voor 
van burgemeester Ahmed Aboutaleb, die de 
bundel opent met een prachtig, zelf geschre-
ven gedicht. 

Live op de radio
Na afloop werd de bundel gesigneerd en ver-
kocht door verschillende dichters. De voor-
dracht van poëzie ging toen gewoon door. 
Freerk en Marian gingen met dominee Dick 
Couvée na afloop naar de studio van RTV Rijn-
mond, waar Freerk en Marian live voordroe-
gen uit eigen werk. Zo hulden alle poëten én 
het publiek zich donderdag 31 mei voor an-
derhalf uur lang in een ‘Genadetooi’. 

Wie dat allemaal heeft gemist kan altijd nog 
de bundel aanschaffen. Deze is te koop voor 
10 euro in de Pauluskerk, of te bestellen via 
info@paulukerkrotterdam.nl. U kunt natuur-
lijk ook zélf een keer aanschuiven in het Schrij-
verscafé. 

Ester Segers

Retorisch schuldverstand

Retorisch schuldverstand trekt alles uit verband,
ziet maar ’n enkele zijde.
Probeer dat dus te mijden,  
   van je rug af te laten glijden.
Je bent bijzonder mooi in de Genadetooi.

De schuldvraag pakt zich bij de eigen kraag,
dus: laat ‘m lekker landen tussen z’n eigen tanden.
De Genadetooi geeft moed.
’t Is alles liefde wat je doet.

De Genadetooi proeft fijn en is zoet,
zonder steeds weer ’n scherp randje.
De Genadetooi geeft moed en zoekt
niet steeds eigenwijs naar ’t zelfkantje  
    van ‘t ‘ik eerst.’

De Genadetooi is beheerst en ingetogen
en heeft nog nooit ’n mens
van achteren aangevlogen.
Maar goede raad is duur.
Ze is beproefd door vuur;
(is) geen koudbloedige salamander
van eerst ik en dan de ander.

Hoe kan ik dat doen en worden?
Dat kunnen/willen/zullen wij met horden.
Dat kunnen/willen/zullen wij met heirscharen,
om op ‘n goed moment
zó de eenheid te bewaren 
in die andere nieuwe zelf!

Lidie
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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
Medische dienst (uitsluitend op afspraak) 
Voor het maken van een afspraak:
Tel. 010 - 413 56 00 (maandag t/m donderdag)
Eethuis
Maandag t/m vrijdag ➔ 17:00 - 18.00 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
Gitaarles
Iedere dinsdag ➔ 19:00 - 20.30 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
Wake bij detentiecentrum Rotterdam
Elke 1e zondag van de maand  
➔ 16:00 – 17:00 uur
Bezoekadres Pauluskerk:  
Mauritsweg 20, 3012 JR Rotterdam.
Voor actuele informatie over activiteiten van de 
Pauluskerk zie: 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  
najaar 2018. Reacties, mededelingen en  
bijdragen voor dit nummer kunnen tot uiterlijk  
28 september 2018 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

Naam: Fabius Muskita
Geboren: 4-5-1968
Opgegroeid: Fabius is in Alphen aan den 
Rijn geboren, toen hij vier jaar was is het 
gezin naar Rotterdam vertrokken. 
Fabius heeft voor metaalbewerker geleerd. Hij 
heeft zijn school niet afgemaakt. Op zijn 16e is 
Fabius gaan werken. Hij is begonnen met wer-
ken in een clubhuis, hierna is hij bij de Ge-
meente gaan werken bij Pier 80 als ambulante. 

In de weekenden werkte hij bij theater het  
Kapelletje als regisseur licht en geluid. 
Toen er weer werk genoeg was in de metaal-
bewerking heeft Fabius dit weer opgepakt. Hij 
heeft bij Shell en Esso gewerkt. Toen het be-
drijf failliet ging waar hij destijds werkzaam 
was kwam hij op straat terecht. Hij kreeg drie 
maanden de tijd om nieuw werk te zoeken, dit 
was helaas niet gelukt. 

Motivatie:
Fabius geeft aan, een positief ingesteld mens 
te zijn. 

Hobby’s: 
Fabius houdt van tekenen en programmeren. 
Tevens vindt hij het leuk om smartphones en 
laptops te herstellen.

Geluksgetal:
Fabius heeft geen geluksgetal

Lievelingskleur: Dit is de kleur groen. 

Lievelingsmuziek:
Fabius geeft aan van Jazz, Soul en Blues mu-
ziek te houden. Verder luistert hij graag naar 
de Rolling Stones en David Bowie. 

Lisa Hendriks

“Wie had dat gedacht”

Naar antwoorden blijven zoeken.

We krijgen steeds meer zicht en steeds meer begrip.

Problemen worden opgelost, ziektes genezen.

Filosofen, biologen, psychologen, natuurwetenschappers…

De mens is zo knap! Wat zullen we nog gaan beleven?

Mensen worden half robot, kunnen weer zien of lopen.

Wij mensen komen steeds meer te weten,

zodat we steeds meer snappen van onszelf en alles om ons heen.

Laten we ook snappen, dat we de wereld niet kapot moeten 

maken,

maar dat we de aarde moeten respecteren.

We blijven steeds maar onderzoeken en er worden antwoorden  

gegeven, die soms ook weer nieuwe vragen oproepen.

Dat is waarom we blijven gaan, zodat we steeds meer snappen  

van ons bestaan.

Liesbeth.

         Uit het Schrijverscafé


