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Overwin het kwade door het goede. 
In deze nieuwsbrief leest u meer over onze activiteiten.  

Bezoekers maken kunst in museum Boijmans

Van Beuningen
In december en januari werkten kunstenaar Marcha van den Hurk en bezoekers

van de Pauluskerk in Boijmans Van Beuningen aan het boek 'Prognose'. Hoe
ziet de wereld er in 2029 uit? Hoe consumeren we dan? Heb ik dan een

woning? Het boek is de weerslag van een onderzoek naar persoonlijke en
maatschappelijke vragen van bezoekers. 

 
Het boek is uitgebracht in een oplage van 20 exemplaren, genummerd en

gesigneerd. De meeste exemplaren zijn inmiddels verkocht. Heeft u interesse in
een van de laatste exemplaren? Mail dan aan info@pauluskerkrotterdam.nl  

 

mailto:info@pauluskerkrotterdam.nl


Het Eethuis: maaltijd, warmte en ontmoeting
Negentig jaar en nog steeds een trouw vrijwilligster in het Eethuis. Begin

januari vierden we de verjaardag van ‘oma’. Oma zelf vond die aandacht niet
echt nodig: het gaat immers om de mensen, niet om haar. 

Vijf dagen per week delen gemiddeld 55 mensen per dag de maaltijd ons
Eethuis, dankzij zo’n 30 vrijwilligers. Bezoekers betalen één euro voor de

maaltijd: op die manier houden zij een eigen verantwoordelijkheid. De
maaltijden zijn momenten van ontmoeting: mannen en vrouwen eten samen in
een sfeer van rust en warmte, ondanks alle verschillende achtergrond, geloof en

land van herkomst. Of in leeftijd. 

Warm Rotterdam: van Arm naar Warm

Warm Rotterdam is een nieuw initiatief van de Pauluskerk: een beweging van



Warm Rotterdam is een nieuw initiatief van de Pauluskerk: een beweging van
mensen die weten wat het is om in armoede te leven en die samen het

bestaande systeem willen veranderen. Dat is keihard nodig in een stad waar
ruim 80.000 mensen onder de armoedegrens leven en de schulden steeds

verder oplopen.

Op Wereldarmoededag (17 oktober 2018) spraken we in een bomvolle
Pauluskerk met 180 bevlogen stadsgenoten over oplossingen voor schulden.

Dat leidde onder meer tot een nieuwe activiteit: het ontwikkelen van een
WARM Keurmerk, waarmee we bedrijven en instellingen willen bewegen op om
een sociale manier om te gaan met mensen met schulden, onder het motto: ‘niet
straffen maar helpen.’ Warm-partners Faircasso, Samen010 en PH Quality B.V.

gaan het Keurmerk mee ontwikkelen. 
Meer weten over Warm Rotterdam: kijk op www.warmrotterdam.nl

Maatschappelijk werk: broodnodige eerste hulp 

Voor te veel Rotterdammers is hulp buiten bereik. De reguliere hulpverlening
werkt niet of is veel te ver weg. Het maatschappelijk werk van de Pauluskerk wil

voor deze mensen een vangnet zijn. Voor zo'n 700 mensen vervulden we
afgelopen jaar een ehbo-functie. Zij kregen hulp bij een briefadres, het

aanvragen van een voedselpakket, of de weg naar  schuldhulpverlening of het
Wijkteam. We hielpen ze aan droge sokken, een warme maaltijd, aan reparaties

aan een broodnodige fiets en legden vaak een arm om schouders. Soms
begeleidden we naar bijvoorbeeld VraagWijzer of Centraal Onthaal of het

gemeenteloket. 

http://www.warmrotterdam.nl/


Dansworkshop voor bezoekers

Verschillende bezoekers volgden in februari een dansworkshop. Met ons
lichaam beeldden we verschillende manieren van uiteenvallen

uit: uiteenspatten, wegvloeien, verdampen, een gebroken hart. We ervoeren the
beauty of falling apart. Een waardevolle ervaring.

Eind februari volgde een dansvoorstelling voor een stille, volle zaal: In The
beauty of falling apart, van Hilde Elbers en Heather Ware zagen we de taal van

ons lichaam. De angst, het beven, overweldigende emoties, risico, moed,
vertwijfeling, overwinning, bevrijding, doorzettingsvermogen, Steeds weer

vallen en op je bek gaan, maar ook steeds weer opstaan. 

http://www.facebook.com/PauluskerkRotterdam
http://www.pauluskerkrotterdam.nl/
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niet meer
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Meld je dan

hier af

Wil je deze nieuwsbrief niet ontvangen, meld je dan hier aan. 
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