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“This is my land”

oude Palestijnse geschiedenis. Het beeld als
zou het land “leeg” zijn geweest, toen de eerste
Joodse kolonisten zich er vestigden, is in ieder
geval volkomen in strijd met de feiten.

Afgelopen november brachten Jan van den Bos, Wim Nottroth en Dick Couvée, namens
de Pauluskerk, een reis- en werkbezoek aan Palestina en Israël. Doel: de contacten aanhalen met de mensen van de Lutherse Kerk en School van Beit Sahour, samen met hen
nieuw vorm en inhoud geven aan onze “everlasting friendship” en zoveel mogelijk
kennis en ervaringen opdoen van hoe het nu gaat en staat met de mensen en hun onderlinge verhoudingen in dat al jaren zo hopeloos verscheurde gebied. Waar zoveel
van doen heeft met land en wie zeggenschap heeft over het land en wie niet.
Uit een langer verslag van die reis hier een paar
sprekende gedeelten:
Dit beeld is mij bijgebleven. We staan aan de
rand van Bethlehem. Tegenover ons de opruk
kende stad van Jeruzalem. Voor ons een groe
ne, bosrijke vallei. Het is de enige plaats, waar
de mensen van Bethlehem nog kunnen komen
om zich op de vrije dagen te ontspannen in
het bos. Vlakbij ons houdt de muur op. Hier
een tien meter hoog hek omwonden met dik
ke rollen scheermesjesprikkeldraad, overal ca
mera’s. Vijfhonderd meter verderop in het
groen eenzelfde beeld. Het komende jaar zal
het gat worden gedicht. Dan is heel Bethlehem
dicht, fysiek van de rest van de wereld afge
sloten. Dat beeld gaat me door merg en been.
Een beleid van bezetting, separatie, annexatie
en apartheid, al jaren lang. Een heel volk, dat
wordt weggedrukt. Hoelang nog, voor de we
reld ingrijpt ?
Het is voor mij de 9e of 10e keer, dat ik het
land daar bezoek. Ik was geschokt door de
snelheid en massiviteit, waarmee Israël door
gaat met het creëren van feiten op de grond.
Terwijl de internationale gemeenschap, vooral
Europa, kijkt en er bij staat. De president van
de VS heeft onlangs in zijn wijsheid besloten,
dat wat de VS betreft het nederzettingen
beleid niet langer illegaal is. Gaza is inmiddels
de grootste openlucht-gevangenis op aarde.
Van het totale bezette gebied van de Westbank
is nog maar 11% daadwerkelijk in handen van
de Palestijnen.

Zondag 10 november. Vliegveld Ben Gurion
is druk. Uiteindelijk mogen we erin, in wat
heet “het heilige land”. Een taxi brengt ons
van Tel Aviv naar Beit Sahour. Dat ligt vlakbij
Bethlehem, op de bezette Westbank. Aan de
andere kant dus van de Muur. Officieel de
Israëlische Westoeverbarrière. Onze Palestijnse
chauffeur heeft een auto met een Israëlisch
nummerbord. Van die “barrière” merken wij
dus zo goed als niets, elk checkpoint passeren
we probleemloos. Was het een auto met een
Palesijns nummerbord geweest, dan had de
wereld er anders uitgezien. De Muur heet in
Israël “afscheidingshek” of “vei
ligheidshek”. Palestijnen noemen
hem “apartheidshek”. Feit is, dat
de muur op veel plaatsen niet de
zogenaamde “groene lijn” volgt,
de (internationaal erkende) wa
penstilstandsgrens van 1949 met
Jordanië. Maar soms tot 20 kilo
meter diep de Palestijnse gebie
den indringt, dwars door Pales
tijnse dorpen en gemeenschappen
loopt en hele joodse nederzettin
gen insluit . Sta je ter plekke, dan
wordt je eens te meer duidelijk,
dat de muur over veel meer gaat
dan veiligheid alleen. In feite een
belangrijk middel is om stapsge
wijs het gebied van de bezette Westelijke Jor
daanoever te confisceren. Het Internationaal
Gerechtshof verklaarde de muur in 2004 een
schending van het internationale recht. Het
Hof vond, dat de muur moest worden afge
broken en dat er schadevergoeding moest
worden betaald aan benadeelde Palestijnse
families. Dat is allemaal niet gebeurd. Integen
deel.
Israël
bouwde
rustig
door.
De muur is inmiddels zo’n 700 kilometer
lang. Onze reis is georganiseerd door ATG,
het Alternative Travel Agency. ATG is een
Palestijnse reisorganisatie, verbonden aan de
Lutherse Kerk en School van Beit Sahour. Doel
van ATG is toeristen, die naar Israël en Palestina
komen, een andere kijk te geven op de mensen
en het land. Anders dan massatoeristisch –
busje uit, kijkje op, busje in - Jeruzalem en
Bethlehem bekijken. Van oudsher wonen er
Palestijnse mensen, zijn er Palestijnse gemeen
schappen, is er een Palesijnse cultuur, is er een
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Maandag 11 november. Ochtend. Bezoek
aan de Lutherse school van Beit Sahour. Een
hartelijke kennismaking met de nieuwe direc
teur van de school Georgette Abbas en met
haar plaatsvervanger, Salim Jaber. Salim is een
oude bekende. Wij omhelzen elkaar hartelijk.
Heerlijk om je weer te zien! De school geeft les
aan kinderen van christelijke, joodse en moslim
huize. Vrede en constructiviteit jong geleerd,
vrede en constructiviteit oud gedaan. Dat is
ongeveer het motto. Wij zijn gedrieën meer
dan onder de indruk van de enthousiaste en
vrolijke sfeer onder de leerlingen en de manier
waarop de leraren daaraan bouwen. In het les
programma, met handvaardigheid, Dabkadansen, de typische Palestijnse/Arabische manier
van dansen, en muziektherapie. Je zou niet
zeggen, dat dit een bezet gebied is. Het mooist
is toch wel de speeltuin waar tientallen kinde
ren van 4 en ouder druk beweeglijk zijn en
honderduit praten. Wat zou ik graag weer

kind zijn, als ik dat niet nog steeds was. Een
Palestijns meisje van 5 jaar, met prachtig zwart
haar en de prachtige naam Annabella, zingt
voor ons een lied. Het duurt eindeloos en is
niet te verstaan, maar Annabella doet het met
zo’n kinderlijke ernst en overgave, dat we er
stil van worden. Dat lied blijft voor mij één van
de hoogtepunten van ons bezoek.
Middag. Wij bezoeken Tent of Nations. Via
een eindeloze omweg. Het is hemelsbreed
misschien 10 kilometer. Onze Palestijnse
chauffeur vandaag heeft een auto met een
Palestijnse nummerbord. Dus: de hele reis over
Palestijns grondgebied, overal afgesloten door
de muur, geen checkpoints te passeren. De
weg naar Tent of Nations aan de andere kant
is door het Israëlische leger afgesloten met een
roadblock. Vandaar nog een kilometer lopen,
ook als je slecht ter been bent. Het is niet de
bedoeling, dat toeristen of belangstellenden

Tent of Nations gewoon kunnen bereiken. Als
je moeilijk kunt doen, waarom dan makkelijk
maken. Dat is ongeveer het idee. Tent of
Nations is een boerderij met honderden olijfen vruchtbomen en een vredesproject van de
Palestijnse familie Nassar: Daher, Daoud, hun
zuster en hun moeder. Hun motto is: “We
refuse to be enemies”. Daher is de boer en
ontvangt ons meer dan hartelijk. Wij omhel
zen elkaar als oude vrienden. Tent of Nations
ligt op bijna 1000 meter hoogte, op een berg.
Een schitterend uitzicht over al het land in de
verschillende richtingen. In de verte de Mid
dellandse Zee. Het is er doodstil, zon, een ste
vige wind brengt koelte. Rondom, op de top
pen van de bergen aan de overzijde, liggen
zeer strategisch inmiddels zes Israëlische ne

derzettingen. Daher vertelt, dat er recent weer
één is bijgekomen. Men blijft de oude en door
het Israëlische Hooggerechthof erkende rechten
van de familie Nassar bestrijden. Regelmatig
worden de bomen van de familie vernield. In
2015 zelfs honderden. De familie was onver
stoorbaar en riep iedereen op te helpen voor
elke vernielde boom er een terug te plaatsen.
Dat is gelukt. Tot nu toe. De Israëlische over
heid maakt het de familie, ondanks hun
erkende rechten, ook
onmogelijk aan te slui
ten op het electriciteits
net en de waterleiding.
Gelukkig komen elec
triciteit en water ook
uit de hemel, zegt
Daher. Electriciteit via
zonnepanelen. Water
door regen op te van
gen in grote onder
grondse tanks. Lastig,
maar het lukt. “This is
my land”, zegt hij een
paar keer om duidelijk
te maken waar hij en
zijn familie staan, on
danks alle ziekmaken
de tegenwerking en vernieling. Zijn groot
vader kocht het land in 1916, nog in de tijd
van de Ottomanen. Vlakbij, aan de overkant
van het dal, is kort geleden als deel van de
nieuwe Israëlische settlement een nieuwe
school gebouwd. We horen de kinderen joelen
op het schoolplein, de schoolbel gaat. Ik wil
hier op het terrein een school bouwen, zegt
Daher. Maar dan voor Palestijnse èn Israëlische
kinderen. Dat moet toch mogelijk zijn.
Woensdag 12 november. Ik ben blij, dat
we met onze Palestijnse vrienden en vriendin
nen een basis hebben gelegd voor verdere sa
menwerking de komende jaren. Wie weet,
een bijdrage aan vrede en gerechtigheid in dit

De relatie tussen de geloofsgemeenschappen
van de Lutherse Kerk van Beit Sahour en de
Pauluskerk dateert van 1993. Kees Thieme
plantte toen, namens de Pauluskerk, samen
met de toenmalige directeur en voorganger
van school en kerk, Hani Odeh Kassis, een
olijfboom en onthulde een gedenksteen met
de tekst: “For everlasting friendship”. Sindsdien
is die relatie gebleven en gekoesterd. Op alle
mogelijke manieren is de afgelopen jaren ge
probeerd humanitair en politiek op te komen
voor de zaak van de Palestijnen. Zonder daar
bij Israël of Israëli’s te zien of te behandelen als
vijanden. Hoe onvoorstelbaar en weerbarstig
ook, het gaat uiteindelijk om vrede en gerech
tigheid in die smalle strook land langs de Mid
dellandse Zee. Alleen langs die weg is er toe
komst.
Pauluswerk
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hele gebied. Ik ben Jan en Wim zeer dankbaar
voor hun goede gezelschap tijdens de reis en
hun inzet. De zogenaamde tweestaten-oplos
sing is allang een gepasseerd station. Het gaat
erom, dat beiden, zowel Palestijnen als Israë
li’s, zullen gaan zeggen: “This is my land, our
land”. Al was het alleen maar, omdat heel de
aarde “des Heren” is.
Dick Couvée

1. De Commissie van Bijstand van de
Paulus
kerk onderhoudt de contacten
tussen de beide geloofsgemeenschap
pen. De Commissie steunt projecten
van School en Kerk in Beit Sahour ook
met financiële bijdragen. Giften om dit
mogelijk te maken zijn welkom op: Bank
rekening IBAN: NL30 INGB 0005 5661 16,
ten name van Commissie van Bijstand
Pauluskerk, Rotterdam, o.v.v. Beit Sahour.
2. Goede, objectieve informatie over alles
wat zich in het gebied afspeelt wordt
verzameld door OCHA, een onderdeel
van de VN: www.unocha.org.

PROGNOSE
Hoe ziet de toekomst eruit? Hoe ziet Rotterdam eruit in 2029? Hoe wonen we dan en
welke invloed hebben technologische ontwikkelingen op ons bestaan? Wat zijn de
plannen van de overheid? Verbeeldt of verwoordt jouw visie op de toekomst. Doe een
prognose was de vraag.

Dat het geloof en de bijbel voor verschillende
bezoekers een bron van hoop en inspiratie is,
toont bijvoorbeeld het werk van Freerk Ger
kema. Heeft u weleens zo naar deze Rotter
damse torenhoge gebouwen gekeken?
Wij leerden van elkaar op verschillende manie
ren naar de wereld te kijken. Daarin zit de
waarde van kunst en dialoog.
Eind 2018 werkten we met een groep bezoe
kers van de Pauluskerk een aantal weken aan
dit pro-ject, Prognose, tijdens een artist-in-resi
dence in Museum Boijmans van Beuningen. In
de open stu-dio gaven zowel bezoekers van de
Pauluskerk, als van het museum, hun visie op
de toekomst in tekeningen, verhalen en ge
dichten. Het resultaat is een dik en kleurrijk
kunstenaarsboek.

ken wilde ik verder uitdiepen met de bezoe
kers en hun ideeën en voorkennis samen
verwoorden en verbeel-den.
In de museumstudio plaatsen we een stelling
kast met daarop in grote letters Prognose. De
kast bevatte niet alleen alle kunstenaarsmate
rialen, maar functioneerde ook als presentatiewand waar-in alles één geheel werd.
Gelijktijdig zag de museumbezoeker duidelijk
de verscheidenheid aan individuele en artistie
ke uitin-gen. Zo visualiseerde Henk Schepers
zijn prognose in kleurrijke tekeningen met veel
tekst, bij-voorbeeld het hier afgebeelde
Mars(ch)ial Prognotic Arts.

Het woord prognose is ontleend aan het
Griekse prognosis dat voorkennis betekent.
Voor-kennis, kennis van wat er gaat komen,
oftewel de toekomst. De bezoekers van het
wekelijkse open atelier van de Pauluskerk zijn
meer gericht op dagelijkse overleving dan op
de toekomst. Zoals een deel-nemer het ver
woordde: “Hoezo toekomst? Ik heb geen huis,
geen werk en geen familie. Ik ben be-zig met
overleven!” Maar we voeren in het atelier wel
degelijk gesprekken over wat er gaat komen,
en bespreken onderwerpen zoals digitalise
ring, milieu en oorlogsdreiging. Deze gesprek

Marcha van den Hurk, beeldend
kunstenaar en docent open atelier
In het open atelier stel ik het samen-doen
voorop. We onderzoeken, creëren en reflecte
ren in dia-loogtekeningen. Door een verhaal of
idee om te zetten in beeld of taal, deel je iets
van jezelf en bied je mensen de mogelijkheid
anders te kijken en na te denken. Iedereen is
welkom, heeft een rol, wordt gezien en ge
hoord. In deze open en vrije ruimte leren we
om het gewoon te doen, en we nodigen ande
ren uit aan te sluiten. Iedereen kan het.
Met dank aan alle deelnemers: Liesbeth,
Janneman, Henk, Freerk, Jan, Bas, Abas,
Henk, Jacoli-ne, Bart, Patrick, Fabius, Lidie,
Ainine, Abasin, Inge, Sita, Nathalee en Henric.
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Werk, opleiding en dagbesteding
Gesprek met coördinator Ayça Biliç
De redactie van Pauluswerk besteedde al eerder aandacht aan wat destijds werd
aangeduid als Zinvolle dagbesteding en bouwen aan waardigheid. Sinds juni 2019 is
Ayça Biliç de nieuwe coördinator van dit belangrijke werkterrein binnen de Pauluskerk
dat steeds verder wordt uitgebreid en dat thans Werk, opleiding en dagbesteding heet.
Het versterken van levenskracht is het centrale thema binnen dit activiteitengebied.
Ayça kende de Pauluskerk alleen van naam. Ze
vond het een mooi gebouw, maar was er
nooit binnen geweest. Haar dagelijkse werk
zaamheden verrichtte ze binnen de commer
ciële wereld in de arbeidsbemiddeling. Dat
werk, dat steeds meer draaide om het behalen
van targets, gaf haar geen voldoening. Ze
zocht iets wat haar dichter bij de mensen
bracht. Toen kwam de vacature van de Paulus
kerk voorbij. “Ik dacht, dat ga ik proberen”,
vertelt Ayça. “Er ging een wereld voor me
open. Al die bijzondere mensen waarvoor de
Pauluskerk zich inzet. De omgang met dak- en
thuislozen en ongedocumenteerde mensen,
het is allemaal maatwerk. Mijn functie is be
doeld om alle activiteiten voor de bezoekers in
goede banen te leiden. Op maandag, dinsdag
en vrijdag ben ik in de Pauluskerk, in principe
tussen 9 en 14 uur. Soms werk ik daarnaast
vanuit huis om bepaalde zaken te regelen.”
We nemen de verschillende activiteiten onder
de loep, waarbij Ayça een toelichting geeft.
Lunchroom
Deze wordt beheerd door de NAS (Nico Adriaans
Stichting). Er is een vaste manager die wordt
bijgestaan door vrijwilligers. Tegen betaling is
er koffie verkrijgbaar en luxebroodjes. Zowel
de vaste bezoekers als gasten van buiten
kunnen hiervan gebruik maken. De lunchroom
verzorgt ook de catering binnen de Pauluskerk
bij verhuur en bijeenkomsten die er worden
gehouden. Ayça heeft dagelijks contact,
waarbij plannen worden uitgewisseld en
wordt bijgehouden wat er nodig is wat betreft
het beheer.
Kapper
Op de woensdagen is de kapster aanwezig.
Ook dat is vrijwilligerswerk. Mensen kunnen
zich tevoren aanmelden om te worden ge
knipt. Inkoop van benodigde materialen loopt
vaak via de Pauluskerk.
Fietsenwerkplaats
Drie vrijwilligers beheren de fietsenwerkplaats.
Ze verrichten kleine reparaties tegen vriende
lijke tarieven. Soms volgen ze een cursus bij
een professionele fietsenmaker om tot een
iets hoger niveau te komen. Voor ingewikkel
de reparaties blijft de professionele fietsen
maker de aangewezen persoon, zodat er geen

sprake is van concurrentie. De klanten zijn
vaak studenten, buurtbewoners of passanten.

Naast al deze activiteiten heeft de Pauluskerk
ook goede contacten naar buiten, bijvoor
beeld met het Albeda College. De bezoekers
krijgen daar de mogelijkheid te leren voor
huisschilder of automonteur. Ook het behalen
van een heftruck-certificaat behoort tot de
mogelijkheden. Via contacten met het Rode
Kruis zijn er bezoekers die het EHBO-certifi
caat hebben behaald. Ook zijn er kansen op
een leer-werktraject zoals voor het reinigen
van auto’s.

Naaiatelier
Een maal per twee weken is er de mogelijk
heid voor de bezoekers om kleine kleding
reparaties te laten uitvoeren in de Pauluskerk.
Naast het verstellen, bestaat de mogelijkheid
mooie dingen te maken van (gebruikte) stoffen.
Kledinghuis
Op dinsdag, donderdag en vrijdag is een vrijwil
liger in de Pauluskerk aanwezig die de uitgifte
van gebruikte kleding verzorgt. De bezoekers
kunnen tegen een kleine vergoeding broeken
en jassen en andere geschikte kleiding verkrij
gen. Vooraf wordt de binnengekomen kleding
gesorteerd en beoordeeld op geschiktheid.
Soms zijn er ex-gevangenen die niets hebben
en die op deze manier weer aan een minimum
aan kleding geholpen kunnen worden.
Taallessen
Er worden verschillende taallessen aangebo
den. De keuze bestaat uit: Nederlands voor
beginners en gevorderden, Engels voor begin
ners en gevorderden en Spaans. Deelnemers
dienen zichzelf te melden en in te schrijven bij
de Welkomstbalie. Er wordt een laag tarief als
inschrijfgeld gevraagd. Ayça benadrukt dat
bezoekers worden gestimuleerd om taallessen
te gaan volgen, want dat is van belang om
goed te kunnen functioneren in onze samen
leving. Van dwang is echter geen sprake. De
lessen zijn interactief met veel uitleg, aange
vuld met inzicht in geschiedenis. Er komen
zelfs mensen van buitenaf die graag deelne
men. De Pauluskerk is al enige tijd op zoek
naar een coördinator voor de taallessen.
Sport
De Pauluskerk beschikt over 4 sportpassen die
kunnen worden gebruikt bij Basic-Fit. De pas
sen zijn bedoeld voor de bezoekers. De uitgifte
loopt via de kosters. Daarnaast zijn er moge
lijkheden voor begeleid zwemmen en zelfs
voor het behalen van een zwemdiploma. Op
zondag is er een sportcoach aanwezig in de
Pauluskerk. Er is dan gelegenheid voor tafel
tennis, sjoelen en tafelvoetbal. Het streven is,
om een sportteam samen te stellen, dat geza
menlijk gaat deelnemen aan georganiseerde
sportactiviteiten.
Pauluswerk
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Ayça Biliç: maatwerk leveren en
iets opbouwen met mensen

Ayça vertelt enthousiast over al deze ontwik
kelingen die binnen en vanuit de Pauluskerk
worden georganiseerd. “Het blijft allemaal
maatwerk”, zegt Ayça. “Het geeft een positieve
bijdrage aan de ontwikkeling van bezoekers.
We willen iets opbouwen met mensen. Licht
punten opzoeken. Soms zijn het kleine stappen.
Vaak moet eerst vertrouwen worden opge
bouwd, omdat mensen nare ervaringen in
hun leven hebben opgedaan. Daarnaast be
steden we veel aandacht aan goede contacten
met omwonenden. We proberen dingen goed
uit te leggen. We geven voorlichting. Maar
dat vraagt ook om enige orde en het naleven
van regels door de bezoekers. Het draait alle
maal om het versterken van levenskracht van
de mensen.”
Ayça zou de foto graag buiten, voor de kerk
laten maken. Maar het stort van de regen. Ze
kiest daarom een plek in de Pauluskerk. Daar
mee sluiten we het aangename gesprek af.
Hans Valkenburg

Een woord van vroeger
boulevard, het strand, of in de stad, langs de
terrassen, waarbij ze zich goed lieten bekijken.

Vroeger gebruikte men woorden die je nu niet
meer hoort. De taal is zo veranderd. Zo ook
de straattaal. Dat is soms nauwelijks meer te
volgen. In de jaren zeventig en tachtig bijvoor
beeld, zeiden wij: “Dat is tof,” in plaats van
“leuk.” En later werd het ‘vet’ of ‘cool.’ En als
het iets betrof wat niet leuk was: ‘leem,’ of
‘lauw tof.’ Dat laatste woordje ‘lauw’, ging
een eigen leven lijden en werd toen zowel
voor negatieve als positieve dingen gebruikt.
Woorden zoals: krootjes, gers, hielenlikker,
kloothommel, geepekop, meuren, nassen, zijn
typisch Rotterdamse woorden, waarvan de rest
van de Nederlandstalige bevolking de betekenis
niet of nauwelijks kent.
Mijn moeder zei altijd tegen mij, toen ik klein
was: “Ouwedibbes”. Dat vind ik nou een
leuk woord en vooral liéf. Mijn ma was al jong
invalide, waardoor ze niet in staat was om

Vroeger wandelden de mensen ook door de
stad, om vooral etalages te bekijken… Met
name in december, tijdens Sinterklaas en
de kerstdagen. Dan maakte men de mooiste
etalages. De Bijenkorf bijvoorbeeld, was er
beroemd om!

goed voor mij te zorgen en ze heeft daar heel
erg onder geleden. Mijn pa nam die taak over,
naast zijn werk. Daarom betekent dat woord
zoveel voor mij: Er sprak zoveel liefde uit.
Een woord wat je ook bijna niet meer hoort, is:
flaneren. De mensen zeiden dat over wán
delen: Zij flaneerden, mooi uitgedost, over de

Is Nathalie mijn ene oogappel, Inge Moerman
is mijn andere. Jarenlang Kerkcafé’s, voorafge
gaan door “Zingen met Inge,” het was altijd
een feest. Pas zei ze me, dat ze een roeping
had gekregen om in de vrouwengevangenis
op Madagaskar via kunst te gaan evangelise

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

Ja, taal is prachtig en
verandert altijd door!
Liesbeth

Uit het Schrijverscafé

Wat dan nog…
Zondag jongstleden na de ontmoetingsdienst
in de Bron, sprak Nathalie mij aan op wat ik
zei, na afloop van de zangoefening in de Bron
van afgelopen maandag. Ik zou gezegd hebben:
“We zien elkaar wel weer; en zo niet, wat dan
nog?” “Bestaat onze vriendschap nog wel?”
zo vroeg ze zich af. Maar het laatste wat ik
bedoeld had, was dat die was verdwenen.
Nathalie is mijn oogappel.

Een woord wat je ook niet meer zo vaak hoort,
is: ‘prakkie.’ Ja, mijn pa maakte altijd een
prakkie en ik denk menige pa. Dat was zo
normaal; de mensen aten gewoon iedere dag:
gekookte aardappelen, groente en vlees.
Lekker prakken, jus eroverheen en dan maar
‘bunkeren,’ zou mijn pa zeggen…

ren. Ze vroeg of ik er voor voelde om mee te
gaan. Nu geloof ik wel in roepingen en in het
werk van de Heilige Geest, maar dit leek me
een krankzinnig idee. Ik zei dat Madagaskar
me te ver lopen was.
Toen Albert Schweitzer, een gevierd theoloog
en filosoof en één van de beroemdste organis
ten van zijn tijd, na het zien van het beeld
van een lijdende neger, zich geroepen voelde
om medicijnen te studeren, om in één van de
onherbergzaamste gebieden van Afrika tropen
arts te worden, werd hij voor gek verklaard.
Maar later werd hij zo’n beetje de beroemdste
man ter wereld. En misschien wordt Inge wel
de beroemdste vrouw ter wereld. Zou zij gaan,
dan zou ik ook zoiets zeggen als: “Misschien
tot ziens en zo niet, jammer dan!”
Waarom zeg ik dat soort dingen? Door een in
dringende ervaring in het verleden, is het besef
diep in mij doorgedrongen dat het volstrekt
niet vanzelfsprekend is, dat men na een ont
moeting elkaar terugziet. Daarvoor is ons leven
te kwetsbaar en te vergankelijk. Al weer heel
wat jaren geleden, toen ik nog bij Jeugdzorg
werkte, zat ik op het eind van de middag met
een collega in de kantine. We moesten eigen
lijk allebei weg, maar we raakten in een lang
durig en intensief gesprek over hoe we dach
ten over het leven na de dood. Met een
glimlach nam hij uiteindelijk afscheid. Het was
vrijdag en we gingen het weekend in. De
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maandag daarop hoorde ik dat hij aan een
hartstilstand was overleden. Sindsdien hebben
mijn ontmoetingen met mensen een verhoog
de intensiteit gekregen. Ik praat met mensen
alsof het het laatste contact is. Let wel: alsof!
Ik neem ook vaak afscheid met: “Misschien tot
ziens!”
Tegelijkertijd heb ik het inzicht gekregen, dat
het niet van ultiem belang is of men iemand
terugziet. Wat is dan wel van ultiem belang?
Dat men met God in verbinding is. Al het
overige is van niet meer dan relatief belang.
Vandaar het “…wat dan nog?”
In het tijdelijke van het tijdelijke toont zich het
eeuwige van de Eeuwige. Daarom is iedere
doorleefde verlieservaring een Godsontmoeting.
Zoals een Taizélied in de Engelse versie luidt:

In God alone
my soul find rest en peace
In Him my peace and joy
Dingen noch mensen kunnen deze vreugde
geven. Die daarvan verwachten, zou op hen
een ondraaglijke druk leggen. Dan zouden we
er niet meer van kunnen genieten.
Freerk

Nieuwjaarsbijeenkomst Pauluskerk
Op woensdag 8 januari 2020 werd in de Pauluskerk de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. Zoals altijd de optimale
gelegenheid voor vrijwilligers, beroepskrachten, bestuursleden en andere betrokkenen bij het werk van de Pauluskerk, elkaar te
ontmoeten. Dit alles onder het genot van een drankje en een goed verzorgde maaltijd.
Dick Couvée hield een gloedvol betoog, waar
bij hij nog eens benadrukte waar de Paulus
kerk voor staat. Het leven is niet gemakkelijk
en niet comfortabel. Er zijn steeds weer groepen
mensen die klem komen te zitten in onze in
gewikkelde samenleving. De zorgen rond de
dak- en thuislozen duren voort. De problemen
van de ongedocumenteerde mensen blijven
zich opstapelen. Mensen uit Oost-Europa zijn
niet onze zorg, vinden de gemeente en het
rijk. Wie neemt het dan wel voor hen op? Dick
citeerde de apostel Paulus, die in een van zijn
brieven de vraag opriep hoe wij op een be
hoorlijke manier met elkaar dienen te leven. Er
blijft meer dan voldoende werk aan de winkel
voor de Pauluskerk. Daarbij zullen we het nog
steeds links van links moeten zoeken.
Tot slot memoreerde Dick het onvermijdelijke:
zijn laatste nieuwjaarstoespraak in de Paulus

Uit het Schrijverscafé

Dagelijks brood

kerk. Aan het einde van het jaar 2020 neemt
hij afscheid, wegens het bereiken van de pen
sioengerechtigde leeftijd. “Niemand is onver
vangbaar, ook ik niet”, betoogde hij. Inmid
dels is een sollicitatiecommissie aan het werk
om uit de beschikbare kandidaten degene te
kiezen, die het meest passend lijkt voor de
functie van predikant-directeur.

Nadat de meest borden intussen waren leeg
gegeten, zongen de aanwezigen een door Jan
Blankers gecomponeerd lied, daarbij door Jan
zelf begeleid op het kleine orgeltje.
Hans Valkenburg

Het dagelijks brood
Red mij steeds in grote nood
Van de hongerdood.
Boeren ook in nood!
Gaan koeien niet halveren:
Gods schepping eren.
Maar de stikstof dan?
Alles gaat er spoedig an…
Uitstoot moet stoppen!
…………………………………….
Wees gerust, omdat
Alles gaat zoals het gaat…
Goedschiks of kwaadschiks…
Jan Bijl
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Mohammed, bezoeker van de
Pauluskerk, vertelt zijn verhaal

“Sinds het najaar van 2017 slaap ik in de Pau
luskerk. Ik deel mijn kamer met nog een gast.
Daarvoor verbleef ik in een woning van House
of Hope, in Rotterdam-Zuid. Helaas kon ik de
huur niet meer opbrengen. Betaald werken mag
ik niet, want ik heb geen verblijfsvergunning.
In 2011 kwam ik naar Nederland, via Libië, met
een groot schip de Rotterdamse haven in. Op
de vlucht voor het geweld in Darfur, in noordSoedan. Mijn dorp werd platgebrand door het
regeringsleger. Meer dan eens. Mijn zus is ook
gevlucht. Het Rode Kruis heeft haar gezocht,
maar nog niet gevonden. Ik kan niet terug
naar Darfur.
In Soedan was ik kleermaker. Mooie kleding
ontwerpen en maken, dat is mijn passie. Ik
maak Afrikaanse jurken en pakken, met geraf

fineerde patronen, borduursels en stiksels.
Mensen kennen me inmiddels en vragen me
om iets te maken. Dat vind ik geweldig.
Toen ik net in Nederland was kocht ik mijn
eerste naaimachine, voor 25 euro. Inmiddels
heb ik een andere. Die staat bij een vriend
thuis. Daar kan ik rustig werken. Ik droom van
een eigen kledingwinkel, in Rotterdam.
Ontwerpen, stikken, borduren, dat kan ik ook
anderen leren. Zoals ik het zelf ooit leerde, van
een kleermaker in Darfur.”
Mohammed krijgt begeleiding van het vluchtelingenwerk van de Pauluskerk, volgens het
8-fasenmodel, en volgt sinds kort een opleiding
tot kleermaker.
Ester Segers

Bericht van de Vrienden van de Pauluskerk
Ook het afgelopen jaar hebben de Vrienden
van de Pauluskerk zich ingezet om verschillen
de activiteiten in en om de Pauluskerk mogelijk
te maken:
• Bezoekers en vrijwilligers maakten een uit
stap naar het Openluchtmuseum in Arnhem.
Het was een groot succes!
• Er kwam een tweede druk van de gedichten
bundel van onze dichters van de straat
“Ieder mens is weer de eerste mens”.
• Filmavonden werden voorzien van lekkers.
• De leestafel in het eethuis werd voorzien van
een stapel nieuwe tijdschriften.
• Bezoekers kregen warme nieuwe sokken in
december.
• En natuurlijk zijn ook kerst en sinterklaas
weer gevierd.
Achter de schermen hebben de Vrienden hun
nieuwe werkvorm verder vorm kunnen geven:
De nieuw opgerichte ‘Stichting Vrienden van

de Pauluskerk’ werkt met donateurs in plaats
van vaste verenigingsleden. De nieuwe ‘doneer
knop’ op de website maakt het eenvoudig om
eenmalig geld te doneren. Dit alles past meer
bij de huidige tijd en geeft ons de kans om
nieuwe doelgroepen aan ons te binden en zo
het draagvlak van de Pauluskerk in de Rotter
damse samenleving te vergroten.
We gaan vol enthousiasme het nieuwe jaar te
gemoet. Wilt u op de hoogte blijven? Volg ons
dan op Facebook of via Pauluswerk. Wilt u als
vriend of vriendin van de Pauluskerk een finan
ciële bijdrage doen aan de activiteiten georga
niseerd door de Vrienden van de Pauluskerk?
Via de internetsite van de Pauluskerk
vindt u, bij ‘doneren’ bij de Vrienden de
rode doneerknop.
Het bestuur van Stichting Vrienden
van de Pauluskerk
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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 ➔ 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 2020. Reacties, mededelingen en
bijdragen voor dit nummer kunnen tot
uiterlijk 23 mei 2020 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

