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Maatschappelijke opvang en hulp zijn
geen luxe voor gemankeerde types
Eén van de dingen die je onwillekeurig meekrijgt bij het zien van de televisieprogramma’s rond het “Rotterdam Project” is het inzicht, dat dak- en thuisloosheid niet alleen iets is voor gemankeerde types. Dakloosheid, thuisloosheid, ze kunnen ons allemaal
overkomen. Er hoeft maar dìt te gebeuren in je leven en je leven raakt uit balans. Het is een rode draad, die ik heel vaak hoor in de
verhalen van de bezoekers van de Pauluskerk. “Ik dacht, ja, dakloos, dat is iets voor andere mensen en nou is het mij zelf overkomen”. Je gaat uit elkaar, je partner kiest voor iemand anders, je voelt je moederziel alleen of mislukt, er overlijdt iemand van wie je
veel houdt, je komt zonder werk. Even zoveel redenen waarom je als mens de grip op je leven kunt kwijt raken. En waarom vervolgens van het één het ander komt: een tijdje niet goed opletten, schulden, boetes, rente op rente, incasso’s, afsluiting energie en
water, huisuitzetting en hup op straat. Willen mensen dat? Nee, natuurlijk niet. Maar het gebeurt wel.
wordt gebracht. In ieder geval komt er geen of
veel te laat een woning. De grootste kritiek
van de Rekenkamer op het beleid van de afgelopen jaren is het ontbreken van regie en sturing in de maatschappelijke opvang van begin
tot het eind. Van je raakt dakloos tot en met je
bent weer onder dak en in staat om zelfstandig
te wonen, al of niet met de nodige begeleiding.

Volgens berekeningen van het Centraal Bureau
voor de Statistiek is het aantal daklozen de laatste jaren weer 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 gaat vooral om mannen. Maar één op de
vijf van hen is vrouw. Zij leven vooral in de vier
grote steden. In deze cijfers is het aantal dakloze mensen zonder verblijfspapieren niet meegerekend. Vooral onder jongeren is het aantal
daklozen gestegen, tussen 2015 en 2017 zelfs
met 34%! Het gaat om mensen met de Nederlandse nationaliteit en mensen uit Midden- en
Oost-Europa. Dak- en thuisloosheid zijn vandaag de dag vooral het gevolg van armoede,
schulden en van psychiatrie. Een aantal mensen
haalt het eenvoudig niet meer. Veel minder dan
vroeger is de oorzaak verslaving.
Die groei vraagt maar om één ding, vind ik.
Actie. Meer en voor veel en veel beter dan tot
nu toe. Mensen moeten niet op straat. Dat is

voor niemand goed. En wie zich de beelden
van de jaren ’80 en ‘90 voor de geest haalt van
Rotterdam toen, met die enorme aantallen
daklozen in Rotterdam – vaak verslaafd, verloederd en aan hun lot overgelaten -, kan het
daarmee alleen maar eens zijn, lijkt mij. Er is de
afgelopen jaren niet niks gebeurd in de Rotter
damse maatschappelijke opvang. Het aantal
opvangplekken is uitgebreid, de doorstroming
van de opvang naar een voorlopige en daarna
een definitieve woonplek is verbeterd. Het
is alleen onvoldoende en vooral niet goed
genoeg. De Rotterdamse Rekenkamer kwam
vorig jaar in het rapport “Niet thuis geven,
onderzoek opvang daklozen” met snoeiharde
kritiek op het Rotterdamse beleid van de afgelopen jaren. Er kwam geen echte verbetering
in de hulpverlening aan daklozen. Er zijn te
weinig woningen beschikbaar voor mensen
die de opvang moeten kunnen verlaten. Die
zitten daar dus veel te lang. Het verblijf in een
opvang is echt geen pretje en dus geven veel
mensen de pijp aan Maarten en gaan de straat
weer op. Of vallen snel weer uit de hulpverlening, die wel start, maar niet tot een goed eind
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In december 2018 riep burgemeester Aboutaleb
in de Rotterdamse raad op, te stoppen met het
beboeten van dakloze mensen. De aanleiding
daartoe vormden mede de beelden uit het
“Rotterdam Project’. Ik ben het daar hartgrondig mee eens. Dat soort beboeten zit me al
jaren dwars, omdat het precies de verkeerde
kant op helpt. Kernvraag die we moeten beantwoorden is: hoe gaan wij eigenlijk om met
mensen die in een kwetsbare positie verkeren?
Straf je die, als ze in hun kwetsbare positie iets
doen wat niet mag en druk je hen daarmee nog
verder in de ellende? Dat is wat we nu doen. Of
probeer je deze mensen juist te helpen en sta je
hen bij weer uit die kwetsbare positie te komen? Dat is wat we niet doen in Rotterdam of
maar mondjesmaat, maar juist wel zouden
moeten doen. Zie de kritiek en de aanbevelingen van de Rotterdamse Rekenkamer.
Ik pleit met klem voor een heel ander beleid
voor dak- en thuisloosheid in Rotterdam voor
de komende jaren. Kern daarvan is, dat we
onze manier van denken omkeren. Niet straffen, maar helpen, lees: opvangen en oplossen.
Wie dakloos wordt, staat niet aan het begin,
maar aan het eind van een heel proces. Als iemand dakloos wordt, is er al van alles en nog
wat misgegaan. Als iemand dan uiteindelijk op
straat belandt en iets doet wat niet mag, grijpen we in. Helemaal aan het eind van het proces en dan ook nog met strafmaatregelen. Dat
alles lost niets op, maar maakt de zaak feitelijk
alleen maar erger. Dat is wat we nu doen. Niet
logisch, niet menselijk. Veel beter is het in te
grijpen aan het begin van het proces (NB: natuurlijk is het nog veel beter om dakloosheid te
voorkomen). Zodra iemand dakloos raakt, ingrijpen en iemand helpen daar zo snel moge-

lijk weer uit te komen met een adequate aanpak en met voldoende mensen en middelen.
Daar moeten we naar toe. Dat is logisch en
menselijk. Het mooie is, dat we in Rotterdam
veel ervaring met die omkering van denken en
de bijbehorende adequate aanpak hebben. Of
eigenlijk hadden. Van 2006 tot 2014 voerden
we in Rotterdam twee grote plannen voor de
Maatschappelijke Opvang uit. En met succes.
Duizenden mensen, toen vaak dakloze verslaafde mensen, verdwenen van de straat,
kwamen weer onder dak, vaak begeleid, kwamen in methadonprogramma’s of kickten af.
Zij werden niet aan hun lot overgelaten of gestraft, maar geholpen. Succesfactoren toen:
de omkering van denken, zoals ik die hier bepleit als basis voor het beleid voor de maatschappelijke opvang, een goede opvang met
voldoende plekken in combinatie met een
goede regie en sturing, lees: op de persoon
gericht plan van aanpak, uitgevoerd door
ambtenaren, die rechtstreeks in contact waren

met de mensen in kwestie en over geld en
doorzettingsmacht beschikten. Als het toen
kon, waarom nu dan niet?
Na de succesvolle aanpak in 2014 dacht de
gemeente vooral: zo, dat is geregeld, nu is het
wel zo’n beetje klaar. Nee, dus. Als gezegd, de
dak- en thuisloosheid in Rotterdam groeien
weer, flink zelfs. Het is eigenlijk heel simpel.
Rotterdam is één van onze grote steden. In
zo’n stad zullen helaas altijd daklozen zijn, dat
is de realiteit van de grote stad. Maar dan
moet je je als grote stad daar ook toe verhouden en je maatregelen treffen. Als de brand
geblust is, hef je de brandweer niet op. Het is
dus hoog tijd, dat we met elkaar in de stad
komen tot een nieuw, breed plan voor de
maatschappelijke opvang in de stad, gebaseerd op helpen, niet op straffen. Dat is humaan. Maar het is ook nog eens wijs beleid.
Uit onderzoek blijkt steeds weer, dat je iedere
euro die je besteedt aan de maatschappelijke
opvang drie, vier keer terugverdient op andere

Nieuwjaarsbijeenkomst Pauluskerk
Op woensdag 9 januari 2019 werd de inmiddels traditionele nieuwjaarsbijeenkomst
gehouden in de Pauluskerk. Medewerkers, vrijwilligers, bestuursleden en andere betrokkenen bij het werk van de Pauluskerk hadden gelegenheid elkaar weer te ontmoeten en in sommige gevallen met elkaar kennis te maken.

Uiteraard werd het glas geheven op een goed
Nieuwjaar en een vooral warme samenleving.
Dick Couvée verwees in zijn toespraak naar het
gebrek aan samenhang in onze maatschappij.
Groepen staan op tegenover elkaar en sluiten
anderen uit. In dat kader nam hij scherp afstand
van het door conservatieve predikanten en politici ondertekende pamflet waarin zij transgenders en homoseksuelen afwijzen. Niemand kan
op grond van de bijbel deze mensen veroordelen. De orthodoxie plaatst zich met deze actie
jaren terug in de tijd. Als steun aan alle tot de
LHBTI groepen behorende medemensen had

ook de Pauluskerk de Regenboogvlag gehesen.
De Pauluskerk zal zich blijven inspannen om
verbindingen te leggen tussen allerlei verschillende bevolkingsgroepen. Daarbij is het niet
noodzakelijk dat we de ander altijd aardig vinden. Per slot van rekening zijn we zelf ook
weleens niet aardig. Het gaat om acceptatie
van- en respect voor de ander. Daarbij hoopt
de actie Warm Rotterdam, intussen veel breder gedragen dan alleen vanuit de Pauluskerk,
een bijdrage te kunnen leveren.
Hans Valkenburg
Pauluswerk
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terreinen van maatschappelijke verantwoordelijkheid, openbare orde en volksgezondheid
incluis. Maatschappelijke opvang en hulp zijn
geen luxe voor gemankeerde types. Ze zijn
meer dan noodzakelijke hulp voor mensen net
als wij. In dit geval mensen in nood.
Dick Couvée

Bericht van het bestuur
van de “Vrienden van de
Pauluskerk”
Zoals bij ledenvergadering 2018 is besproken, is het nieuwe bestuur van de Vrienden
het afgelopen jaar aan de slag gegaan met
de opzet voor een nieuwe vorm, namelijk
een stichting. De opzet, maar ook het concept beleidsplan en jaarplan 2019 zullen
worden gedeeld en besproken bij de ledenvergadering in mei 2019.
We zijn blij dat we door de steun van de leden in 2018 wederom een bijdrage hebben
kunnen leveren aan ondermeer de kerst- en
sinterklaasviering.
Veel bezoekers van de Pauluskerk zijn begaafde mensen. Ook zijn zij vaak liefhebbers
van de taal. De dichters van de Pauluskerk
komen wekelijks bij elkaar. Dat levert bijzondere staaltjes van woordkunst op. Uit het
leven gegrepen. Een aantal van deze gedichten is nu weer bijeengebracht in een prachtige bundel, die we “Ieder mens is weer de
eerste mens” hebben gedoopt.

De bundel is verluchtigd met schilderijen en
tekeningen van bezoekers in het Open Atelier. De tweede druk is tot stand gekomen
door een gift van de Vereniging Vrienden
van de Pauluskerk, met dank aan de leden!
De bundel is te koop voor 10 euro. In de
Pauluskerk zelf of bij boekhandel Van Gennep aan de Oude Binnenweg 131b.
Van harte aanbevolen!

Het prestigieuze International
Street Medicine Symposium
Het prestigieuze International Street Medicine Symposium is na veertien jaar voor het
eerst in Nederland gehouden, van 3 tot en met 6 oktober 2018 in Rotterdam. Ruim driehonderd Professionals uit de hele wereld werkzaam in de medische zorg voor dak- en
thuislozen, wisselden tijdens deze vier dagen ideeën en ervaringen uit om de zorg aan
dak- en thuislozen te verbeteren en om te leren van de verhalen van daklozen en medisch
hulpverleners. Organisatie was in handen van de Nederlandse Straatdokters Groep
(NSG), de gemeente Rotterdam en het Street Medicine Institute in de Verenigde Staten.
Het prestigieuze International Street Medicine
Symposium is na veertien jaar voor het eerst
in Nederland gehouden, van 3 tot en met 6
oktober 2018 in Rotterdam. Ruim driehonderd
Professionals uit de hele wereld werkzaam in
de medische zorg voor dak- en thuislozen, wisselden tijdens deze vier dagen ideeën en ervaringen uit om de zorg aan dak- en thuislozen
te verbeteren en om te leren van de verhalen
van daklozen en medisch hulpverleners. Organisatie was in handen van de Nederlandse
Straatdokters Groep (NSG), de gemeente
Rotterdam en het Street Medicine Institute in
de Verenigde Staten.

van street medicine: hoe is deze ontstaan, wat
moeten financiers, zorgsystemen en gemeenten weten, welke ontwikkelingen maakt zij
door, hoe maak je contact met kwetsbare
mensen, hoe ziet trauma-informed care eruit,
hoe regel je zorg voor problemen met verslaving en lichamelijke kwalen, wat zit er in je
rugzak tijdens outreach activiteiten, hoe ga je
veilig te werk, welke rol spelen studenten in de
zorg op straat en welk type leiderschap is nodig? Aan het woord kwamen onder meer de
Amerikaanse straatdokters en street medicine
pioniers Jim Withers, David Deci en Pat Perri.

Hoe deze problematiek zich gedurende de afgelopen halve eeuw in Rotterdam heeft voorgedaan en met welke inspanningen we nu
staan wordt getoond in de KainaMedia-NSG
film: Nobody Sleeps Outside – The Rotterdam
approach to street medicine (https://vimeo.
com/291923657).
Hierin komt duidelijk de rol van onder andere
de gemeente Rotterdam, de Rotterdamse
straatdokters en de Pauluskerk in de ontwikkeling van de zorg voor dak- en thuislozen naar
voren.
Tijdens het symposium kwam dus deze Rotterdamse aanpak aan bod die ook de aanleiding was voor de Street Medicine Institute om
voor Rotterdam te kiezen als gaststad. Deze
aanpak is erop gericht dak- en thuislozen eerder en sneller de juiste zorg te bieden. En
doorstroming naar een passende voorziening
te bevorderen. De intentie is dat in Rotterdam
niemand op straat hoeft te slapen en is de zorg
voor dak- en thuisloze mensen integraal georganiseerd: met huisvesting, inkomen, dagbesteding en de jarenlange inzet van de Rotterdamse straatdokterspraktijk.
Nederlandse lessen van de straat
De Host City Day van gaststad Rotterdam en
de Nederlandse Straatdokters Groep, op donderdag 4 oktober in De Doelen, werd geopend
door Bas van Dongen, Directeur Generaal namens het ministerie van Volksgezondheid. De
straatdokters boden hem een rapport aan
waarin de weg naar betere sociaal medische
zorg voor daklozen wordt bepleit en bouwstenen voor de aanpak worden gepresenteerd.
Ruim honderd deelnemers brachten later op
de dag een bezoek aan daklozen op straat,
CVD Havenzicht, Leger des Heils voorzieningen en de Pauluskerk.
Huub de Weerd

Foto: Jim Withers tijdens diens bezoek aan Rotterdam mei 2017, van links naar rechts:
Igor van Laere, Jim Withers Huub de Weerd en Marcel Slockers
Sinds de jaren negentig groeit wereldwijd het
aantal straatdokters, straatverpleegkundigen en
andere hulpverleners die zich het lot van dak
loze mensen aantrekken en hen opzoeken in
hun schuilplaatsen. Pionier en internist dr. Jim
Withers is grondlegger van street medicine in de
VS en heeft vele hulpverleners in de wereld bezocht en geïnspireerd de straat op te gaan. Jaarlijks komen hulpverleners bijeen tijdens het International Street Medicine Symposium.
De pre-symposium workshop street medicine
101, op woensdag 3 oktober in de Pauluskerk in
Rotterdam, stond in het teken van de principes

Nobody Sleeps Outside
Dakloosheid is wereldwijd een groeiend probleem. Natuurrampen, oorlog en armoede
verdrijven mensen van huis en haard. Of men
raakt of blijft dakloos door gebrek aan werk,
hoge woonkosten en schulden. Dit geldt met
name voor mensen die worstelen met sociale,
psychische en medische problemen en die al
dan niet vanuit huiselijk geweld, verwardheid
of verslaving dakloos raken en gaan zwerven.
Eenmaal dakloos verergeren gezondheidsproblemen en vaak sterft men een vroegtijdige
dood. Overal ter wereld is dakloosheid een
chronische sociale en medische crisis.
Pauluswerk
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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:
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

Overpeinzingen van een “ambassadeur”
van de Pauluskerk

Van Perron Nul tot nu

Ds. Hans Visser blikt terug
op de tijd van Perron Nul

In het Museum Rotterdam werd op 14 december 2018 door ds. Hans Visser de tentoonstelling geopend over Perron Nul. Foto’s, videobeelden en originele attributen roepen
herinneringen op aan de periode 1987-1994.
Bij het Centraal Station werd, vanuit de
Pauluskerk, een opvangplek ingericht voor de
grote groep aan heroïne verslaafde mensen.
Aanvankelijk werd de plek bezocht door ongeveer 75 mensen, maar in de laatste periode

groeide het aantal naar zo’n 1000 bezoekers.
Uiteindelijk bezweek het project vanwege de
onbeheersbaarheid, gebrek aan voldoende
medewerking vanuit de overheid en onvoldoende draagvlak in de samenleving. In de

periode na de sluiting van Perron Nul, kwam
de Pauluskerk onder grote druk te staan door
de enorme toename van de verslaafde bezoekers die een alternatief zochten, dat door de
overheid niet werd geboden. Na verloop van
tijd kon de situatie enigszins beheersbaar worden gemaakt, door middel van een toelatingsbeleid in de Pauluskerk, toezicht op en strengere regels richting dealers en gebruikers. In
latere jaren nam de overheid meer verantwoordelijkheid voor opvang van verslaafden.
Perron Nul kon alleen bestaan door de enorme
inzet en betrokkenheid van de vele vrijwilligers
op de werkvloer en degenen die bestuurlijke
verantwoordelijkheid durfden te nemen. Voor
degenen die er letterlijk en figuurlijk middenin
hebben gestaan, heeft de periode van Perron
Nul een onuitwisbare indruk gemaakt. De
zorg en aandacht voor de mens in zijn of haar
uitzichtloze situatie en ellende, uitgekotst
door de samenleving, heeft gelovigen en ongelovigen verenigd in wat met respect genoemd mag worden: zij werden met ontferming bewogen.
Het voorgaande is voor degenen die er niet bij
betrokken waren, een schreeuw uit het verleden. Maar ook voor de Pauluskerk geldt: om
het heden te kunnen begrijpen moet men het
verleden kennen.
De tentoonstelling over Perron Nul in Museum
Rotterdam, waarin ook bijdragen zijn opgenomen van ds. Dick Couvée en dokter Huub de
Weerd, is nog te zien tot 21 april 2019. Adres:
Rode Zand 26, Rotterdam.
Hans Valkenburg

Nashvilleverklaring
Er is veel discussie over de Nashvilleverklaring Enkele honderden protestantse voorgangers en predikanten hebben hun handtekening gezet onder de zogenoemde Nashvilleverklaring. De verklaring, met veertien artikelen, is een Nederlandse vertaling van de
Amerikaanse verklaring uit 2017. Homoseksuele relaties en ‘transgenderisme’ worden
hierin afgewezen.
Op zich is het geen nieuws dat er in sommige
protestantse kringen zo over wordt gedacht:
Homoseksualiteit is een zonde, of een ziekte
of een afwijking en een keuze en ook dat het
zelfs af te leren is. Want het is tegennatuurlijk
en dus zondig en dan nu ineens weer die verklaring uit Nashville USA.
Als je nu gelooft dat wij geschapen zijn door
God, dat wij Zijn evenbeeld zijn, dan zou het
moeten zijn: iedereen is een kind van God. Wij
zijn allemaal mensen, wij zijn allemaal onderdelen van de natuur en dat in de natuur nu
eenmaal ook homoseksualiteit voorkomt is
niets bijzonders. Het is heel normaal. Alles in

de natuur mag er zijn. Ik vind het gewoon jammer, dat de weg naar acceptatie en al die jaren
waarin men daarvoor heeft gevochten, nu
weer in één keer teniet wordt gedaan. Het is
een stap terug.
In het Kerkcafé hadden we het er ook over. Natuurlijk vindt ook onze dominee het een slechte
zaak en jammer. Hij noemde onder andere in
zijn nieuwjaarstoespraak dat er helemaal niets
van een afwijzing staat in de Bijbel. En dat Jezus
juist mensen altijd welkom heet. Onvoorwaardelijk! Hoe fijn zou het zijn als iedereen die Bijbel hetzelfde ging lezen en niemand die teksten
weer anders uitlegde. Jammer genoeg staan er
Pauluswerk
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ook dat soort teksten in de Koran. Ik hoop dat
de imams nu net zoveel afstand nemen als hun
christelijke collega’s nu doen en dat er op de
moskee ook de regenboogvlag gaat wapperen.
In ieder geval is er terecht een hoop commotie
over; er worden blogs geschreven en op Twitter
is het een trending topic. Veel mensen reageren. Er is gelukkig een flinke tegenbeweging
ontstaan. In kerken en diverse organisaties
wordt als protest tegen de Nashvilleverklaring
de regenboogvlag gehesen. Het Humanistisch
Verbond is hier een voorbeeld van. Zij hebben
ook een verklaring opgesteld, waarin onder andere dit staat:
‘Het is van belang de vrijheid te verdedigen om
lief te hebben naar eigen wens.’
Ik heb deze liefdesverklaring net getekend op
https://www.humanistischverbond.nl/nieuws/
de-liefdesverklaring.
Liesbeth Vollemans.

Bouwen en verbinden
In gesprek met Joeri Snel

Invulling geven aan een, voor de Pauluskerk nieuwe, managementfunctie. Joeri Snel
werd hiervoor benaderd, solliciteerde en werd aangenomen. Joeri (45), geboren en
woonachtig in Delft, is gelukkig getrouwd met Anne en is ruim 20 jaar werkzaam in de
geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de welzijnssector, waarvan ruim 12 jaar in diverse
managementfuncties.
De functie waarop Joeri Snel solliciteerde,
wordt aangeduid als Manager Primair Proces.
“Wij kijken daar wel met een knipoog naar”,
zegt Joeri, “want binnen de Pauluskerk ligt dit
wat moeilijk… Een Kerk heeft toch geen managers?”

bij Perspectief als manager van verschillende
woonvoorzieningen en projecten. Helemaal
op onbekend terrein kwam ik dus niet.”
De redacteur veronderstelt dat de Pauluskerk
ook wilde weten waar Joeri voor stond.

Joeri Snel: bouwen
en verbinden

De redacteur vraagt hoe Joeri ertoe kwam om
te solliciteren bij de Pauluskerk.
“Er was een vacature”, vertelt Joeri. “Het bureau
dat werkte aan de invulling van die vacature
kwam via mijn LinkedIn profiel bij mij en verzocht mij te solliciteren. Ik kende de Pauluskerk slechts van de verhalen over vroeger, uit
de tijd van Perron Nul. Nieuwsgierig geworden
verdiepte ik mij in de Pauluskerk van nu en dat
gaf mij een goed beeld van de vrijwilligers
organisatie die de Pauluskerk nu is. Het inzetten voor kwetsbare mensen op de vele diverse
terreinen wat de Pauluskerk doet maakte mij
enthousiast. Eerder was ik onder andere werkzaam bij het Leger des Heils in Den Haag. Daar
was ik manager van drie opvanglocaties voor
dak- en thuislozen. Later ben ik gaan werken

“In het sollicitatiegesprek vertelde ik een dynamische omgeving nodig te hebben waar ik iets
van mezelf kan geven. Graag werk ik aan het
ontwikkelen van mensen en een organisatie. Ik
zie mezelf als een bouwer en verbinder. De gesprekken verliepen in een prettige, open sfeer
en we zeiden Ja tegen elkaar. Per 1 juni 2018
trad ik dienst, voor 24 uur per week, verdeeld
over 3 werkdagen, maar in de praktijk maak
ik, zoals veel mensen die hier werken, meer
uren.”
Wat houdt de functie die Joeri vervult precies in?
“In de Pauluskerk was behoefte aan iemand
die de interne (werk)processen beter op orde
ging brengen, zodat deze inzichtelijker en efficiënter zouden worden. Iemand waarbij onPauluswerk
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derwerpen als personeelsbeleid, financieel beleid en facilitaire zaken ondergebracht konden
worden, waardoor Dick Couvée meer ruimte
kon krijgen voor pastorale taken, contacten
naar buiten en het ontwikkelen van de strategische positie van de Pauluskerk. Als lid van
het kernteam sta ik direct onder Dick Couvée
en ben ik aanspreekpunt voor dagelijkse
beleidszaken en de uitvoering daarvan. Vanuit
die positie onderhoud ik vooral contacten met
de kosters, coördinatoren en stafmedewerkers, waarbij ik probeer verbinding en verbondenheid te creëren tussen de diverse geledingen binnen de Pauluskerk.”
De redacteur merkt op, dat managers binnen
organisaties weleens te maken krijgen met kritiek van de uitvoerende werkers.
Joeri geeft aan, dat een kritische blik juist
prima is. Hij staat dan ook altijd open voor een
goed gesprek en zijn uitnodiging is te allen
tijde om een kritisch gesprek vooral mét elkaar
te voeren. De deur staat dus altijd open om
suggesties ter verbetering te bespreken. Juist
door gesprekken aan te gaan komt de kern van
zijn motto: “Bouwen en verbinden” tot uiting.
De redacteur informeert bij Joeri hoe hij de
sfeer in de Pauluskerk ervaart.
“Ik heb bewondering en verwondering over
het functioneren van de Pauluskerk. Wat hier
allemaal gebeurt en wat er uit voortkomt, is op
zijn minst bijzonder te noemen. Het is knap
dat in de veelheid der dingen die hier gebeuren,
er toch zoveel eenheid is. Dat ik daar nu een
onderdeel van uit mag maken geeft mij veel
voldoening. Binnen de Pauluskerk is het niet
de bedoeling om het geloof uitbundig uit te
dragen, maar is er gelukkig wel ruimte voor de
grote diversiteit aan opvattingen en levensbeschouwingen, dus ook voor die van mij! Zelf
ben ik een actief gelovig Christen en het principe dat geloof tot uiting komt door liefdebetoon, door de daden heen en een volledig respect voor de veelkleurigheid van mensen en
hun opvattingen, vind ik belangrijk. Mensen
laten voelen dat ze er mogen zijn, dat ze gezien en gehoord worden, ertoe doen, waardevol zijn en mee mogen doen.”
Tot slot merkt Joeri op: “Onze bezoekers hebben een verhaal te vertellen. Ze hebben vaak
enorm veel meegemaakt en als we de mens
met zijn of haar verhaal ontmoeten en leren
kennen, hebben we ook een gelegenheid om
hen aan te moedigen de waarde van zichzelf
(weer) in te laten zien.”
Als locatie voor de foto kiest Joeri het kruis in
de nis van de kerkzaal, omdat het kruis centraal
staat in zijn leven.
Hans Valkenburg

Veel van onze bezoekers hebben een bijzondere interesse in kunst en cultuur. In
november 2018 kregen aan aantal van hen een rondleiding door museum Boijmans
en bekeken zij samen de tentoonstelling Pure Rubens.

Pure Rubensuseum Boijmans
De bezoekers gingen op pad met Marcha
van den Hurk (docent Open Atelier) en met
vrijwilliger Jacoline van de Berg. “Een enorm
leuke dag”, vertelt Marcha. ”De deelnemers
waren zeer geïnteresseerd en hebben ook

veel historische kennis. Hele goede vragen
werden gesteld. Na afloop zijn we nog even
naar de Kunsthal gegaan, daar hangt een
tekening van mij, die de toets der kritiek gelukkig heeft doorstaan.” 
Ester Segers

In het kader van
Prognose, een prestigieus
project met medewerking
van Paulusgangers, dat
in museum Boijmans
Van Beuningen plaats
heeft onder de
bezielende leiding van
Marcha van den Hurk,
is “50 Jaar” geschreven
door Nathalie Maasbach.

Dit jaar word
ik 50 Jaar!
Dit jaar word ik 50 jaar! Waar blijft de tijd…
het gaat zo snel, het staat niet stil, al zou ik
dat soms wel willen: Even stoppen allemaal,
even allemaal het werk neerleggen. Even de
tram, het verkeer stil; alsjeblieft even stoppen
met feesten… Even naar me luisteren nu.
STIL… maar ja, alles gaat door; de zon komt
op en voor je het weet is het wéér Kerst!
En voor je het weet ben je 50. Al twee jaar lang
zeg ik dat ik vijftig ben. Ik lag op bed en bekeek
mijn armen, mijn handen, rimpels op mijn
mooie jonge handen, kleine sproetjes, vlekjes
van ouder worden, worden langzaam zichtbaar.
Ik strek mijn hand omhoog en bekijk mijn armen, de mooie strakke lijnen worden saaier,
niet meer zo gevormd. Ik voel een traan langs
mijn wang; een warme traan. Ik besluit afscheid
te nemen van mijn lichaam als jong en mooi en
bereid me voor op schoon, zacht en grijs.

Ik neem me voor alvast te gaan zeggen dat ik
50 ben, terwijl ik pas 47 ben, zodat ik er aan
kan gaan wennen. De tijd staat niet stil, voor
niemand. Op straat kijk ik naar oudere dames.
Sommigen zijn echt oud, anderen dragen veel
make-up; sommigen verven hun haren, sommigen kleden zich jeugdig, sommigen deftig
of bescheiden. Sommigen hebben lang haar
of een knot. Sommigen een permanentje,…
rokken,…broeken,...jassen,…petjes,…hoeden,...pruiken…Tja,… maar ik vind het niet zo
erg: Ik ben nog jong immers… Over twee jaar
pas 50! Dus ik geniet er nog even van.
Pauluswerk
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Maar mamma, als ik vijftig word, ben jij 70! En
wat over tien jaar? Dan ben jij 80! Ik schrik ervan! Zullen we dan met Kerst nog samen eten?
Zal je dan nog zoveel cadeautjes kopen en
kaartjes sturen en kaarsjes voor ons aansteken, zo lekker voor ons koken en iedereen
welkom heten?
Ze is nu nog zo fit; rent en vliegt en regelt nog
alles zelf. Ik hoop in ieder geval, dat als over
20 jaar mijn nichtje naar mij kijkt, ze ook mijn
schoonheid blijft zien, zoals ook ik, als ik naar
mijn moeder kijk, mijn moeder zie en niet haar
rimpels!
Nathalie Maasbach

ACTIVITEITEN PAULUSKERK

De Warme Golfstroom en 2029
Hoe komt het toch dat het in de winter in Canada stijf bevroren is en dat
het bij ons en in Noorwegen zulk een gematigde temperatuur is? Die
liggen toch op dezelfde breedtegraad!
Dat komt door de zogenaamde Warme Golfstroom, die ons als onderstroom in de koude oceaan bereikt. Voor deze onderstroom heeft men
nooit een bevredigende verklaring kunnen geven. Daarom sluit men ook
niet uit, dat deze stroom gewoon een keer ophoudt en dan krijgen we
het hier behoorlijk koud.
Albert Schweitzer zei eens dat God Zich in Jezus openbaart als een warme golfstroom in een anders zo koud en onherbergzaam heelal. Hij gebruikte hierbij de vergelijking met de Warme Golfstroom, waar ik zojuist
over schreef.
Wie zoals ik jarenlang in Rotterdam komt, kan het niet ontgaan zijn dat
door het gevoerde beleid de sfeer in de stad harder en killer is geworden.
Onder het motto van zero tolerance werden dakloze zwervers steeds
meedogenlozer opgejaagd. Onder het motto van dat in Rotterdam niemand op straat hoeft te slapen. Wie ooit is uitgeloot bij de nachtopvang
weet wel beter. Mensen met schuldproblemen werden steeds fanatieker
bestookt met incassobureaus. Een vriend van mij werd om onduidelijke
redenen gevraagd zich bij het station te identificeren. Hij had een ander
jasje aangetrokken, zodat hij zijn paspoort niet bij zich had: € 90,00
boete! Hij had net met alle mogelijke moeite een regeling voor zijn schulden getroffen. Het paste allemaal precies, maar die boete gooide het
hele gebouw omver. In no-time liep die op tot € 400,00 in verband met
zogenaamde incassokosten. En dat is maar één voorbeeld.
In dit kille klimaat stroomt gelukkig ook een stroom van hartverwarmende liefde. Vele organisaties bekommeren zich om mensen in moeilijkheden. Met de zusters van Moeder Teresa als hoogtepunt.
Op de teevee heeft presentator Beau van Erven Dorens zich met de
problematiek van daklozen beziggehouden. Hij ontving ook burgemeester Aboutaleb. Het bleek dat daklozen zoveel boetes hadden gekregen,
dat ze nooit meer zouden kunnen terugkeren naar een normaal bestaan.
Hierdoor geraakt, zegde de burgemeester toe, dat deze boetes zouden
worden afgeschaft.
“De zachte krachten zullen het uiteindelijk winnen.” Ook bij Aboutaleb,
toch de man van de zero tolerance, gebeurde dit uiteindelijk.
Zullen de zachte krachten het uiteindelijk in 2029 gewonnen hebben?
Zullen we dan geregeerd worden door het Lam, zoals het boek ‘Openbaring’ voorspelt dat het eens zal gebeuren?
Burgemeester Aboutaleb is bekeerd en de hemelen verheugen zich volgens Jezus meer over één zondaar die zich bekeert, dan over tien rechtvaardigen.
Freerk Gerkema
In het kader van Prognose, een prestigieus project met medewerking van Paulusgangers, dat in museum Boijmans Van Beuningen plaats heeft onder de bezielende
leiding van Marcha van den Hurk, is ‘De Warme Golfstroom en 2029’ geschreven
door Freerk Gerkema.
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voor actuele informatie zie:
www.pauluskerkrotterdam.nl
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 en donderdag)
9.30 - 10.30 uur
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 - 15.30 uur
Iedere donderdag ➔ van 9.30 -15.00 uur
Kledinghuis Dinsdag, donderdag en vrijdag
➔ 9:00 - 16.00 uur
Fietsenwerkplaats Maandag, woensdag en
vrijdag ➔ 10:00 - 15.00 uur
Kapper Woensdag en donderdag
➔ 13.00 - 16.00 uur
Schrijverscafé Iedere woensdag
➔ 11:00 - 12.00 uur
Welkomstbalie
Alle werkdagen ➔ 9.00 - 16.30 uur
Gitaarles
Iedere dinsdag ➔ 19:00 - 20.30 uur
Taallessen (www.pauluskerkrotterdam.nl)
Muziekavond (www.pauluskerkrotterdam.nl)
Avondgebed				
Iedere vrijdagavond ➔ 20:00 uur
Kerkcafé
Iedere werkdag ➔ 12:00 - 13:00 uur
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.

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
juni 2019. Reacties, mededelingen en
bijdragen voor dit nummer kunnen tot
uiterlijk 25 mei 2019 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

