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Leven met goden
Een foto van dat beeld is het sluitstuk van een 
prachtig boek, dat niet zo lang geleden ver-
scheen in een Nederlandse vertaling. Leven 
met goden, heet het. Het is geschreven door 
kunsthistoricus Neil MacGregor, die jarenlang 
directeur was van het British Museum in Lon-
den. In het boek laat hij zien hoe religies en 
wereldbeschouwingen door de eeuwen heen 
gemeenschappen definiëren en hoe die ge-
deelde overtuigingen vervolgens bijdragen aan 
de manier waarop die gemeenschappen zich-

zelf verstaan in hun relatie tot de werkelijkheid 
en de wereld en de mensen om hen heen. 
MacGregor doet dat aan de hand van talloze 
foto’s van objecten en afbeeldingen, vooral uit 
het British Museum. Het oudste religieuze ob-
ject is de Löwenmensch, een beeld van een li-
chaam van een mens met de kop van een 
leeuw, van zo’n 40.000 jaar geleden. Het 
meest recente is een kruis. Het Lampedusa-
kruis op het hoogaltaar van St. Paul’s Cathe-
dral in Londen uit 2016, gemaakt uit de hou-
ten wrakstukken van een boot die in 2013 bij 
de kust van Lampedusa is vergaan. Daarbij 
kwamen 311 Somalische en Eritrese migran-
ten om.

Wat is “wij”?
Een van de meest wezenlijke vragen van onze 
tijd is de wij-vraag. Wat is “wij”? Wie zijn 
“wij”? Hoe definiëren onszelf? Wie zijn “wij” 
en wie zijn “zij”? Het is die vraag, die expliciet 
of minder expliciet aan de orde is in veel van 
de discussies in onze tijd. Van de mensen des-
tijds afkomstig uit de Molukken of wat recen-
ter uit Suriname vinden de meeste Nederlan-
ders wel, dat ze deel vormen van dat “wij”. Bij 
de mensen uit de Antillen, vooral de jonge 
mensen, wordt dat al lastiger. Bij de mensen 

afkomstig uit Marokko of Turkije wordt dat al 
veel lastiger voor veel Nederlanders? Maken zij 
deel uit van dat “wij”, vooral als zij in Turkse 
verkiezingstijden zwaaien met Turkse vlaggen 
of vinden, dat Erdogan een geweldige leider 
is? Wie zijn “wij” en hoeveel “zij” kunnen wij 
eigenlijk aan? Die vraag speelt bij de Brexit, 
vooral waar het gaat om de arbeidsmigranten 
uit ons “eigen” werelddeel, uit Midden en 
Oost-Europa. Hij speelt bij een eventuele Nexit, 
waar Baudet voorstander van zegt te zijn. 
Maar hij speelt ook nog op een ander niveau, 
langs andere dan nationale of etnische lijnen. 
Op het moment, dat Baudet bijvoorbeeld vra-
gen stelt bij het recht op abortus en de positie 

van vrouwen in samenleving en gezin. Vormen 
vrouwen die een carrière willen maken inder-
daad een bedreiging voor familie en gezin? 
Wie op die vraag ja zegt, komt al snel in de 
richting van het definiëren van het “wij” als 
vooral of uitsluitend mannelijk en patriarchaal. 
En dat is natuurlijk precies waar het Baudet in 
zijn nostalgisch terugverlangen à la Oswald 
Spengler naar een geïdealiseerd Europa of ver-
leden om is begonnen. Wij is mannelijk, niet 
vrouwelijk, vindt hij eigenlijk.

Een rol voor godsdiensten?
De vraag van “wij” en “zij” is door de eeuwen 
heen niet alleen een politieke, maar funda-
menteel en steeds weer ook een religieuze 
vraag geweest. Veel mensen, vooral in West-
Europa, hebben lang gedacht en vaak ook ge-
hoopt, dat religie in een moderne samenleving 
per definitie een voorbijgaande en aflopende 
zaak zou zijn. Dat is zij niet. Dat is zij niet we-
reldwijd. Daar groeit het aantal mensen, dat 
zegt zich onderdeel te voelen van een van de 
wereldreligies en van de levensbeschouwin-
gen. Maar wie goed kijkt ook niet in West-Eu-
ropa. In een interview zegt MacGregor daar-
over: “Wij hier in West-Europa zien in de 
terugkeer van religie de terugkeer van bijge-
loof, irrationaliteit en geweld. Maar dat is niet 
waar religie in eerste instantie over gaat. Reli-
gie gaat over de hoop van een gemeenschap, 
om een gedeelde identiteit. Als we het vermo-
gen nog zouden hebben om dat te zien, zou 
de terugkeer van religie ons helemaal niet ver-
bazen. Het is namelijk altijd zo geweest: door 
de ganse geschiedenis van de mensheid is reli-
gie, met taal en nationalisme, altijd een van de 
sterkste en daarom soms ook gevaarlijke 
krachten is geweest die gemeenschappen 
hebben gevormd en kracht gegeven. En altijd 
ging het in die gemeenschappen om een ge-
deeld verhaal, gericht op de toekomst”. De 
grote vraag die religies in dit verband stellen is 
deze: ligt het doel van mijn leven en bestaan in 
mijzelf als individu, zoals ons in ons soort sa-
menleving onophoudelijk wordt voorgehou-
den? Of ligt het doel van mijn leven en bestaan 
in de gemeenschap, in iets dat groter is dan 
ikzelf, maar waarvan ik deel uitmaakt. Sterker 
dat mij helpt om zin en betekenis aan mijn le-

Meer of minder wij
Schutzmantelmadonna Een prachtig ongeveer levensgroot beeld van de Maagd Maria, die een beschermende mantel uitspreidt. In 

de plooien van die mantel een tiental menselijke figuurtjes. Het beeld dateert van circa 1480. Het is gemaakt in Zuid-Duitsland, in de 

buurt van Ulm. Het is een zogenaamde Schutzmantelmadonna. Die figuurtjes, vrouwen en mannen, die bidden of gespannen naar 

buiten kijken vertegenwoordigen de hele samenleving. Ons dus. Het is niet zo’n 19e eeuwse zoete Maria met van die weke ogen, 

die je vaak ziet in rooms-katholieke kerken. Maar een nogal stevige Maria. Meer een Marie. Zij loopt en beweegt zich naar voren. 

Ook haar blik is voorwaarts gericht. Zij maakt een vastberaden indruk. Iemand die, ondanks alles, vol vertrouwen de toekomst te-

gemoet gaat. Maria representeert de kerk. Onder haar mantel, in prachtig blauw en goud, verzamelt zij de gemeenschap van gelo-

vigen. Zij houdt hen bij elkaar en beschermt hen tegen kwaad en onheil.

 

 

 

 

Eerst dit: 

September 1975, in de klas. 

Na een bijzonder heftige plotselinge regenbui 

Met storm en donder en bliksem 

Wordt het aards en aards donker buiten, 

Midden op de dag! 

“Zie je wel, de wereld vergaat!” roept Ed Fennema. 

 

Maar dan breekt de hemel open. 

Als op de eerste dag breekt zij open. 

De lucht wordt geklaard. 

En doordrongen van een buitengewoon  

mooie 

Lichtgroene lucht, diepe zucht… 

 

Later, nu. 

Het zachte gewicht, in mijn geheugen gesticht… 

De dag van het hemelse lichtgroene licht 

In de lucht, diepe zucht… 

In een voorbijgegaan vroeger bestaan, 

In een eerder tijdsgewricht. 

Maar nu op de toekomst gericht; 

Maart 2019. 

Bart 

 

 



ven en dat van anderen te geven. Millennia 
lang gold: de vervulling van het individu ligt in 
de gemeenschap”.

Het groter maken van het “wij”
Je zou kunnen zeggen: religie gaat, als het 
goed is, altijd over het groter maken van het 
“wij”. Oké, maar heel vaak gaat dat niet 
goed. Religies hebben nogal de neiging hun 
waarheid of de interpretatie daarvan te zien 
als exclusief. De enig “ware” God, en zo. Al of 
niet met een beroep op hun heilige schriften 
als een weergave van een historische, letterlijk 
te nemen werkelijkheid. Vaak ook vanuit het 
idee, dat het geheel altijd gaat voor de delen. 
De enkeling, ik, moet mij voegen in het ge-
heel. Zo niet, dan ben ik de klos of een afval-
lige of vogelvrij. Dan gaat het mis. MacGregor 
zegt in dat verband over de christelijke religie: 
“Wij zijn de kern van het christelijke verhaal 

verloren. Dat verhaal gaat over het vergroten 
van het wij. (........) Het christelijke verhaal is 
een voortdurende beweging om het wij uit te 
breiden, om de ander bij dat wij te laten aan-
sluiten. Dat is in tijden van globalisering en 
migratie een narratief, dat ons kan helpen”. Ik 
wilde wel, dat dat waar was. De christelijke 
religie heeft op zoveel plaatsen en in zoveel 
tijden in de geschiedenis wel een heel slechte 
track-record! Ook nu nog. Maar stel, het klopt 
wat MacGregor daar zegt. Dan is het zaak op 
zoek te gaan naar alles wat die fundamenteel 
bindende, gemeenschapstichtende functies 
van religies, ook de christelijke, in hun doen 
en laten blokkeert en al die blokkades radicaal 
op te ruimen. Dat vraagt veel, heel veel van 
die religies. Aan het eind van “Leven met go-
den” staat een foto van dat Lampedusakruis. 
Het kruis is gemaakt door Francesco Tuccio, 
een timmerman op Lampedusa. Hij begon 

kruisen te maken van de wrakstukken van 
aangespoelde migrantenboten. “Van hout, 
dat smaakt naar zout, zee en zeer”. Het is een 
groot pleidooi voor een ander idee van ge-
meenschap, voor een ander idee van dat 
“wij”. De poging altijd weer om ons idee van 
“wij” te vergroten, hoe lastig ook. “Wij” niet 
alleen als een gemeenschap van mensen, die 
in onze politieke ideeën, onze etniciteit, onze 
nationaliteit, onze sekse en positie in de sa-
menleving gelijk of eensgezind zijn. Maar fun-
damenteel als een gemeenschap van allen 
met wie wij het leven op aarde delen. “Heel 
de wereld is mijn vaderland”, zei Erasmus. Als 
religies zich eens zouden realiseren, dat zij 
daartoe op aarde zijn. En nergens anders toe!

Dick Couvée                                      
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Zoveel schrijvers hier

De muze wordt wel wakker

Geeft ieder een tekst

Jan Bijl
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Na een bijzonder heftige plotselinge regenbui 

Met storm en donder en bliksem 

Wordt het aards en aards donker buiten, 

Midden op de dag! 

“Zie je wel, de wereld vergaat!” roept Ed Fennema. 

 

Maar dan breekt de hemel open. 

Als op de eerste dag breekt zij open. 
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En doordrongen van een buitengewoon  
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Lichtgroene lucht, diepe zucht… 

 

Later, nu. 

Het zachte gewicht, in mijn geheugen gesticht… 

De dag van het hemelse lichtgroene licht 

In de lucht, diepe zucht… 

In een voorbijgegaan vroeger bestaan, 

In een eerder tijdsgewricht. 
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Maart 2019. 
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            Uit het Schrijverscafé      
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Gisteren kwam iemand in de bibliotheek naar 
mij toe en vertelde me dat pater Leo de Jong 
de dag ervoor was overleden. Hij was 87 jaar, 
maar bleef met Co Elshout reizen met een spi-
ritueel karakter organiseren. Hij overleed bij zijn 
laatste reis in een kerk op Rhodos. 
Al weer heel wat jaren geleden vertelde de 
koster van de Laurenskerk me dat de paters 
Dominicanen hun koorgebed ’s morgens en  
’s avonds hadden opengesteld voor ieder die 
wilde meedoen. Ik ging ook eens kijken en 
was meteen verkocht. Jarenlang ging ik uit 
mijn werk naar het gebed in de Mariakapel en 
daar ontmoette ik ook pater Leo de Jong. 
Om beurten hielden de paters een overweging. 
Als pater De Jong aan de beurt was, was het 
altijd iets aparts. De Dominicaner Orde heet 
eigenlijk  ‘Orde van Predikheren.’ Achter hun 
naam staat dan ook OP. Dominicus richtte om-
streeks 1200 zijn orde op, omdat het gemid-
delde niveau van de prediking bedroevend 
was. Je mocht bij wijze van spreken al blij zijn 
als de priester het Onze Vader uit zijn hoofd 
kende. Dominicus zorgde ervoor dat de oplei-
ding van de priesters sterk werd verbeterd. De 
Dominicaner Orde had van meet af aan een 
democratische structuur. De overste werd ge-

kozen en mocht maar een paar jaar aan het 
hoofd staan. Dominicus zorgde ervoor dat 
ook vrouwen actief participeerden. Nog steeds 
bestaat de Orde van Dominicanessen. Domini-
canen hebben de reputatie eigenwijs te zijn; 
daarmee wordt eigenlijk bedoeld dat elke  
Dominicaan zijn of haar Dominicaan-zijn op  
eigen wijze mag invullen, wat met zich mee-
bracht dat binnen de orde verschillende me-
ningen over veel zaken bestonden, zonder dat 
dat tot conflicten leidde.
Eén voor de Pauluskerk bekende Dominicaan 
is pater Jan van Duynhoven, die, waar hij ook 
komt in een witte pij gehuld is. Ik zou hem niet 
zonder pij herkennen, denk ik wel eens. Vroe-
ger had hij in de Pauluskerk de bijnaam: Jan 
Jurk. Door hem ben ik ooit in de Pauluskerk 
terecht gekomen. Tijdens de Taizé – viering in 
de Paradijskerk, vroeg hij mij mee te gaan naar 
de Pauluskerk, omdat hij de weekafsluiting 
daar moest doen en zich wilde verzekeren van 
gehoor. Uit mezelf was ik, denk ik, nooit de 
Pauluskerk binnen gestapt, maar ik ontdekte 
dat er een hoop interessante activiteiten waren 
en zo ben ik gaan tekenen en schrijven. 
Pater Leo de Jong stuurde zijn preken en lezin-
gen altijd toe aan Henk Scheffer, die op zijn 

maillijst stond en mij altijd liet meelezen. Henk 
was een groot fan van pater De Jong, vanwe-
ge zijn geweldige manier van preken! Glashel-
der, altijd verrassend en inspirerend. Hij was 
een groot kenner van de beroemde middel-
eeuwse mysticus Meister Eckhart. Veel lezin-
gen over hem heb ik van pater Leo gehoord. 
Eckhart was Dominicaan, maar op een gege-
ven moment verdacht van onrechtzinnigheid, 
omdat hij zijn ervaringen en inzichten niet zo-
maar in de taal van kerkelijke traditie wilde 
gieten. Daar werd pater De Jong ook wel van 
beschuldigd. Hij ruste in vrede.

Freerk 

In memoriam pater Leo de Jong

Zonnepanelen 
op ons dak
Omdat we goed zorg willen dragen voor de 
schepping, zijn begin april zonnepanelen op 
het dak van de Pauluskerk geplaatst en daar-
mee is een lang gekoesterde wens in vervul-
ling gegaan. Op het dak liggen nu 87 panelen 
en op korte termijn komen er nog 6 of 7 bij. 
Op een zonnige dag leveren de panelen zo’n 
170 KwH aan energie op. 
Met het dak verwachten we zo’n 25.000 
KwH per jaar te kunnen genereren. Dat staat 
gelijk aan 5,5 jaar gemiddeld verbruik van 
een vierpersoonshuishouden. We hopen en 
verwachten dat de installatie op jaarbasis 
ruim twintig procent van het totale energie-
verbruik van de Pauluskerk op gaat leveren. 
Dat is niet alleen goed voor het milieu, het 
bespaart ook veel kosten.
 
(bron: nieuwsbrief Pauluskerk; foto Joeri Snel)
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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

Stichting Vrienden van de Pauluskerk:
NL11 TRIO 0379 4879 93

Pauluskerk Vluchtelingenwerk:
NL59 TRIO 0391 2279 12

We wilden net beginnen aan het avondeten, 
toen er buiten een ongewoon krassend en 
schurend geluid klonk dat na een paar secon-
den weer weg was. Nieuwsgierig liep ik naar 
het balkon en zag tot mijn verbazing een wit 
busje van een pakketbezorger vastzitten on-
der het viaduct van een fietstunneltje. Een 
vastloper. Eigen schuld. Eerst vanwege grote 
haast over het fietspad rijden om een stuk af 

te snijden en vervolgens proberen een fiets-
tunneltje te nemen dat natuurlijk veel te laag 
is voor een dergelijke bestelbus. Direct verza-
melden zich omstanders en omwonenden. 
Hoe te handelen? Een aloud advies deed won-
deren: de bestuurder van de bus liet de ban-
den een stuk leeglopen. De bus werd daar-
door lager en kon onder het viaduct vandaan 
worden gemanoeuvreerd. Hij kwam zogezegd 

met de schade vrij, want het dak en de cabine 
van het busje waren volledig vernield. Total 
loss, wist een kenner te melden.
 
Een vastloper. Je leest steeds vaker dat jonge, 
vaak hoogopgeleide mensen vastlopen. Als 
oorzaak wordt genoemd de hoge eisen die 
mensen aan zichzelf of door anderen laten 
opleggen: opleiding, carrière, (te) duur huis en 
dito (te) hoge hypotheek, sociaal leven, uit-
gaan, diverse sporten van de kinderen ge-
paard gaande met halen en brengen, mantel-
zorgen. Kortom, de druk loopt te hoog op. 
Men zoekt wanhopig naar kortere routes om 
alles overeind te houden. Dan volgt de vastlo-
per. Soms helpt een aloud advies: de druk 
moet rigoureus omlaag. Zo kom je los, maar 
kom je nog niet verder. Het kan zo ver met 
iemand komen dat hij of zij werk, partner, kin-
deren en huis verliest. Het ontmoeten van de 
verkeerde personen kan leiden tot verder af-
glijden. Dan kan het gebeuren dat iemand 
met een dergelijke geschiedenis op enig mo-
ment de Pauluskerk binnenloopt. Omdat er 
verder niemand meer is. 
In gesprekken met mensen die snel oordelen 
over anderen leg ik graag uit, dat de marges in 
het leven smal zijn. Je denkt alles voor elkaar 
te hebben, maar ineens stort het als een kaar-
tenhuis in elkaar. Ja, de Pauluskerk: helpen 
waar geen helper is. 

Hans Valkenburg

Overpeinzingen van een  
“ambassadeur” van de Pauluskerk

Vastloper

“Rotterdam Limerick”

Een plantenman uit Rotterdam
die altijd wel wat onkruid nam
voor zijn ontbijt
was zijn flora kwijt
zodat hij maar weer blikvoer nam

Jan Bijl

Contact in Beit Sahour
De contacten met de Palestijnen in Beit Sahour 
werden vanuit de Pauluskerk gedurende vele 
jaren verzorgd door Kees Thieme. Kees is daar 
helaas mee gestopt om redenen van gezond-
heid. Zijn “levenswerk” is overge nomen door 
Wim Nottroth. De Pauluskerk is Kees enorm 
dankbaar voor alles wat hij hierin heeft ge-
daan en betekend.



De Pauluskerk zocht een vervanger voor de programmacoördinator kunst en cultuur, 

omdat Giselle Vegter met zwangerschapsverlof ging. Via het netwerk van Marcha en 

Ilse van het Open Atelier van de Pauluskerk, waren er al contacten met Carolien van 

den Akker. Zij was direct enthousiast en bereid om de functie te vervullen in de periode 

december 2018 tot mei 2019.  

De redacteur maakte al kennis met Carolien. 
Samen met een aantal mensen van de Paulus-
kerk, werd in april 2019 een bezoek gebracht 
aan de tentoonstelling over Perron Nul in het 

Museum Rotterdam. Het kunst- en cultuurpro-
gramma wordt steeds verder ontwikkeld bin-
nen de Pauluskerk. Hoe raakte Carolien daarbij 
betrokken? “In Leiden studeerde ik af als 
kunsthistoricus en bestuurskundige. In mijn 
werk voor de kunstopleidingen van de Hoge-
school Rotterdam deed ik veel projectmanage-
mentervaring op. Als adviseur kunst en cultuur 
bij adviesbureau LAgroup leerde ik vervolgens 
de volle breedte van de culturele wereld ken-
nen. Die ervaring paste goed bij de functie die 
tijdelijk beschikbaar kwam in de Pauluskerk”, 
vertelt Carolien. “De Pauluskerk kende ik via 
presentaties van het Open Atelier. Ik was zeer 
onder de indruk van de echtheid van het werk 
van de bezoekers. De beeldend kunstenaars, 
theatermakers, musici en schrijvers die dat be-
geleiden zijn van grote klasse. Ik ervaar het als 

een groot voorrecht om van binnenuit deel uit 
te maken van de Pauluskerk gemeenschap”. 
De redacteur vraagt of Carolien van huis uit 
kerkelijk is. Ze antwoordt: “Ik groeide op met 

een academische, atheïstische vader en een 
kerkelijke moeder, in Riel, een dorp in de buurt 
van Tilburg. Mijn opvoeding vond plaats in een 
rooms-katholiek milieu. Spiritueel heb ik mij 
interkerkelijk ontwikkeld, onder meer via One 
Spirit in New York. Daar leerde ik het aanwak-
keren en doorgeven van levenskracht. Ik voel 
mij thuis bij de Pauluskerk, omdat daar ieder-
een welkom is, ongeacht zijn of haar achter-
grond.”
Carolien vervulde haar rol in de Pauluskerk 
naast de werkzaamheden in haar eenvrouws-
zaak. Ze heeft een praktijk als transformatie-
coach waarin ze professionals begeleidt om 
eigen keuzes te maken en te varen op hun in-
nerlijke kompas. Ze schreef er recent een boek 
over met de titel: Als een luchtballon op een 
reuzenrad botst. Gids voor een betekenisvol 

leven. Carolien woont in Rotterdam-West, is 
getrouwd met een beeldend kunstenaar en 
heeft twee zoons, van 5 en 8 jaar.
Met welke zaken hield Carolien zich bezig in 
de Pauluskerk? “Het begon met het project 
Prognose, dat in museum Boijmans Van Beu-
ningen plaatsvond in samenwerking met be-
zoekers van de Pauluskerk. Ik schreef de zaal-
tekst en was aanwezig bij een aantal 
activiteiten. Zo kwam ik direct in contact met 
bezoekers. Dat was een rijke ervaring. Daar-
naast heb ik aantal muziekoptredens georga-
niseerd op het kerkplein op de begane grond 
van de Pauluskerk. Muziek is een toegankelijk 
medium. Bij het klinken van de eerste noten, 
verandert de sfeer op het kerkplein direct. Dat 
is voelbaar. Daarbij doet het er niet toe of er 
een Afrikaanse band staat te swingen of dat 
een muziektrio ingetogen traditioneel Arabi-
sche muziek speelt: bezoekers laten zich ra-
ken. Het is het versterken van levenskracht in 
de praktijk”, aldus Carolien.  
Carolien van den Akker

We komen te spreken over Wereldvluchtelin-
gendag op 20 juni 2019, waarin de Pauluskerk 
al een paar jaar actief optrekt met Theater Rot-
terdam. Carolien vertelt: “De kunstdocenten 
van de Pauluskerk zullen op deze dag het kerk-
plein omtoveren tot een creatieve maakplaats. 
Iedereen die zich betrokken voelt bij de lastige 
positie van vluchtelingen en zich wel eens ver-
twijfeld afvraagt: Maar wat kan ik nu doen? 
móet op die dag naar de Pauluskerk komen. 
Met elkaar bereiden we een Parade voor. Met 
zelfgemaakte (hand)poppen, instrumenten en 
tekstborden trekken we aan het einde van de 
middag in optocht langs het Centraal Station, 
de Coolsingel en het Schouwburgplein. Zo kan 
iedereen zijn of haar stem laten horen. De Pa-
rade moet uitgroeien tot een jaarlijks terugke-
rend evenement waarin de benarde positie 
van vluchtelingen aan de orde wordt gesteld. 
Elk jaar genereren we meer impact.”
Tot slot meldt Carolien dat ze een rijke ervaring 
heeft opgedaan in de Pauluskerk. “Het is 
prachtig om met elkaar de goede vorm te vin-
den en met eenvoudige middelen de levens-
kracht te kunnen versterken, met muziek, the-
ater, schrijfkunst, beeldende kunst, teken- en 
schilderkunst, alles van hoge kwaliteit. Ik zie 
uit naar Wereldvluchtelingendag. Dan kom ik 
gewoon als deelnemer meedoen aan de 
maakplaats. Ook fijn.”
Het moment voor de foto. Carolien had al be-
dacht dat deze buiten, voor de kerk gemaakt 
moet worden. “De architect had het bij de 
opening van de nieuwe kerk al beloofd: de ko-
peren platen van de gevel zullen na verloop 
van tijd groen gaan kleuren. Je begint het nu 
echt te zien. Prachtig toch,” zegt ze ter afslui-
ting.

Hans Valkenburg
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Gesprek met Carolien van den Akker, tijdelijk  
programmacoördinator kunst en cultuur

“Groot voorrecht onderdeel te mogen  
zijn van Pauluskerk gemeenschap”

Carolien van den Akker:  
het is het versterken van  
Levenskracht in de praktijk
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Continu hoor ik om me heen hoe slecht het 
met de wereld gaat. Dat wij mensen nog steeds 
heel slechte keuzes maken, dat wij in het licht 
van de geschiedenis  nog niets veranderd en 
barbaren zijn! Vooral wat het milieu betreft, is 
het te laat; we laten ons regeren door het 
kwaad, afgezien van een ‘handje’ goedwillen-
den. Maar ik denk dan altijd: “Het valt reuze 
mee: Er zijn zoveel positieve ontwikkelingen en 

de wereld verandert niet op stel en sprong!”
Als je kijkt naar de stelling van de data-eco-
noom, filosoof en media-criticus Max Roser, 
(momenteel wetenschappelijk directeur eco-
nomie aan de Universiteit van Oxford), die sta-
tistieken verzamelt, die wereldwijde verande-
ringen in levensomstandigheden laten zien, 
(denk daarbij aan onderwerpen als gezond-

heid, democratie, armoede en onderwijs), dan 
wordt er een enorme vooruitgang geboekt. 
Het bewijs hiervoor overlegt hij met het pro-
ject: Our World in Data.

Iedere keer krijgen wij in de media te maken 
met rampspoed, vaak eenmalige gebeurtenis-
sen. Maar het gaat om de langzame verande-
ringen, die zich op de achtergrond voltrekken 
en die veel minder aandacht krijgen. Hieronder 
vallen de wereldwijde afname van armoede, 
kindersterfte en geweld. Er zijn zoveel succes-
verhalen die je nooit in de krant ziet.
Wat betreft de statistieken:
• Armoede: De grafiek toont aan dat twee-

honderd jaar geleden bijna iedereen onder 
het inkomensniveau leefde; inmiddels is dat 
tien procent, met name in Oost-Azië.

• Levensverwachting: deze verdubbelde sinds 
1900 tot zeventig jaar. In 2050 komt daar 
waarschijnlijk nog eens zeven jaar bovenop. 
Het zou best kunnen zijn, dat onze oude dag 
ook steeds prettiger wordt: Volgend jaar horen 
we of een experiment met een preventief 
Alzheimer medicijn succesvol is geweest.

• Regeringsvormen: De wereld wordt steeds 
democratischer. Dat was vijftig jaar geleden 
heel anders. Het aantal mensen dat in dicta-
torschappen leeft, neemt sinds het hoogte-
punt in 1984 langzaam af. Democratieën 

doen het op veel vlakken goed: Er is minder 
kindersterfte, het onderwijsniveau ligt hoger 
en ze scoren beter waar het mensenrechten 
aangaat, dan bij andere regeringstypen.

• Onderwijs: De mensheid is ook steeds beter 
opgeleid. Het percentage dat hoger dan 
middelbaar onderwijs heeft genoten, is sinds 
1970 verdrievoudigd, ( van drie naar negen 
procent ), en zal deze eeuw nog eens ver-
drievoudigen.

• Milieu: De maatschappij wordt zich steeds 
meer bewust van de gevolgen van haar acties 
op het milieu. Zo hebben sommige ontwik-
kelingen de consument gedwongen milieu-
bewuster te zijn. Een voorbeeld is het verbod 
op de plastic zakjes. De duurzame houding 
van de consument vereist dat ook de bedrij-
ven gericht zijn op het bijdragen aan een 
schone en welvarende wereld voor de toe-
komst. Niet duurzaam ondernemen wordt 
dan ook minder sociaal geaccepteerd.

• Tot slot: De wereld wordt steeds meer recht-
vaardig. Een échte rechtvaardige wereld is 
misschien onrealistisch, maar we zijn er ons 
van bewust dat het voor sociale rechtvaar-
digheid nodig is, dat je iedereen gelijkwaar-
dig behandelt, dat je verdraagzaam bent en 
ieder in zijn/haar eigen waarde laat. Dan ma-
ken we met z’n allen een betere wereld!

Liesbeth Vollemans

De wereld wordt steeds beter!
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ACTIVITEITEN PAULUSKERK
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  
oktober 2019. Reacties, mededelingen en  
bijdragen voor dit nummer kunnen tot  
uiterlijk 26 september 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

Inspiratie
Inspiratie komt
Niet altijd als je het wilt…
Maar als donderslag! 

Pinksteren komt gauw
Witte duiven overal....
Springt er één op mij?

Heilige geest, kom! 
Doordring mijn geest voor altijd:
Word mijn innerlijk.

Schrijverscafé 
Zeven schrijvers hier
De Muze wordt wel wakker
Geeft ieder een tekst

Jan Bijl


