
Een paar weken geleden was de Pauluskerk 

ook ‘s nachts open voor mensen die dak- en 

thuisloos zijn. We deden dat, omdat het koud 

was ‘s nachts. Koud, maar niet zo koud, dat de 

winterregeling van kracht was. De winterregeling 

bepaalt, dat er nachtopvang is voor alle 

mensen die op straat zijn op het moment dat 

de temperatuur ‘s nachts daalt tot onder nul. 

En dat dan niet alleen in Rotterdam, maar 

ook in Amsterdam, Den Haag en Utrecht. De 

Pauluskerk ging dus ook ‘s nachts open. In de 

eerste plaats voor de mensen op straat. Ook al 

is de temperatuur niet onder nul, dan nog kan 

het venijnig koud zijn. Een mens moet onder 

die omstandigheden niet op straat hoeven zijn, 

vinden we. Het opengaan ‘s nachts was tegelijk 

ook een protest tegen het nogal rigide karakter 

van die winterregeling. Dat werkte. Het College 

van Rotterdam heeft inmiddels besloten de 

toepassing van de winterregeling te versoepelen. 

En dus te gaan van een winter- naar een 

slechtweer-regeling. Het lijkt erop, dat de andere 

steden volgen. Mooi. Een kleine stap in de goede 

richting. Mensen, wie dan ook en waar dan ook 

vandaan, moeten ‘s nachts niet op straat hoeven 

“slapen”, zeker niet als het koud is.

Tijdens die nachten verzamelde zich in de 

Pauluskerk een groep van zo’ n 40 mensen. 
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uit Midden- en Oost-Europa. Wat mij opviel was 

hoe moe en totaal op sommigen van hen waren. 

En hoe blij ze waren, dat er tenminste iemand 

naar hen omkeek. Dat staken ze ook niet onder 

stoelen of banken. Zoveel mensen uit Midden- 

en Oost-Europa op straat. Dat laat zien wat zich 

op dit moment op straat afspeelt, in ieder geval 

in Rotterdam en omgeving. Het aantal dak- en 

thuislozen groeit. Sinds 2009 is hun aantal 

verdubbeld naar ongeveer 40.000 in Nederland. 

In de Pauluskerk zien we vooral drie groepen: 

mensen, ook jonge mensen, in armoede en 

schulden, en mensen met psychiatrische 

problemen. Én mensen uit Midden- en Oost-

Europa. In Rotterdam vormen zij naar schatting 

de helft van het aantal van ongeveer 4000 dak- 

en thuislozen. Feitelijk zijn er op dit moment in 

Rotterdam zo’ n 150 mensen op straat.

Ruim een week geleden promoveerde in 

Amsterdam Anita Strockmeijer. In haar 

proefschrift komt zij tot de conclusie, dat 

arbeidsmigranten uit Midden- een Oost-Europa 

structureel een achtergestelde positie hebben 

op de Nederlandse arbeidsmarkt. Risico is, dat 

zij een nieuwe achterstandsgroep in Nederland 

gaan vormen. Mensen uit Polen, Bulgarije en 

Roemenië hebben het in Nederland moeilijk, 

blijkt uit het proefschrift. Van hen heeft 76% 

een tijdelijk dienstverband, tegenover 29% bij 
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de Nederlanders. Ze werken bovendien vaak in 

sectoren met lage lonen als de uitzendbranche, 

de agrarische sector en het transport en 

hebben een grote kans op werkloosheid. 

Kans op verbetering is er nauwelijks. “Het 

personeelsbeleid van werkgevers lijkt eraan 

bij te dragen hen gevangen te houden in een 

kwetsbare positie”, schrijft Strockmeijer. Voor 

jou een ander, daar komt het ongeveer op 

neer. Daarbij komt, dat deze mensen voor 

hun huisvesting vaak afhankelijk zijn van de 

uitzendbureaus. Stopt de baan, dan ook de 

huisvesting. Strockmeijer schetst een beeld, 

dat ik vanuit de ervaringen van de Pauluskerk 

alleen maar kan bevestigen. Als je mensen 

zo kwetsbaar maakt op de arbeids- en 

huisvestingsmarkt, vind je het dan gek, dat 

steeds meer van hen in de problemen komen 

en op straat raken. Met alle gevolgen daarvan 

voor hen zelf, voor hun gezondheid en dus ook 

voor de volksgezondheid, voor openbare orde 

en veiligheid. De politie weet zich ook vaak geen 

raad met hen als zij op straat bivakkeren.

Het is alsof de geschiedenis van de straat zich 

herhaalt, in Rotterdam en daarbuiten. In de 

jaren ’80 en ’90 was het vooral de groep van 

heroïneverslaafde dak- en thuisloze mensen, 

die op straat raakte. Met de plannen voor de 

Maatschappelijke Opvang I en II ging men 

dat probleem te lijf. En met succes. Daarna 

ging het om de groep van mensen zonder 

verblijfspapieren uit de landen Afrika en Azië. 

Daarvoor is in ieder geval na lange strijd, onder 

andere vanuit de Pauluskerk, en veel gehang 

en gewurg in Den Haag, het instrument van de 

BBB-regelingen gekomen. Helpt iets, al is het 

niet veel. En nu dus, als derde groep, die het 

op eigen kracht niet redt, de groep van dak- en 

thuisloze mensen uit Midden- en Oost-Europa. 

De geschiedenis leert: niet wegkijken, niet 

doen alsof het probleem zichzelf oplost, niet 

aan de slag met repressie. Maar onderkennen 

en helpen. Dat is het enige dat werkt. Voor de 

Pauluskerk vormen de mensen uit Midden- en 

Oost-Europa een nieuwe groep, waarvoor we 

opkomen. Of we dat nu leuk vinden of niet. Kom 

op. Er is werk aan de winkel voor deze mensen 

en voor Rotterdam! 

 
  
Kerkdiensten  Zondag 1 maart 10.30 uur
 Voorganger ds. Dick Couvée 

 Zondag 8 maart 10:30 uur
 Stiltedienst o.l.v. Huub de Weerd en Machteld Teekens 

 Zondag 15 maart 16:30 uur
 Kerkdienst met maaltijd in de nis, o.l.v. voorgangers uit de 

 pastoraatsgroep. (Opgeven is niet nodig.)  

 Zondag 22 maart 10:30 uur 
 Voorganger ds. Paulien Matze. Muziekdienst met combo.  

 Zondag 29 maart 16:30 uur
 Kerkdienst met maaltijd in de nis, o.l.v. voorgangers uit de 

 pastoraatsgroep. (Opgeven is niet nodig.)  

 Elke vrijdagavond 20:00 uur
 Avondgebed, o.l.v. voorgangers uit de pastoraatsgroep  

Open Huis  Iedere dag 09:00 - 16:30 en 17:30 - 21:00 uur
 De Pauluskerk biedt ondersteuning en begeleiding aan mensen die  

 daaraan behoefte hebben en vaak nergens anders terechtkunnen. 

 Iedereen is welkom voor een kop koffie of thee en een lekkere boterham. 



  

Welkomstbal ie  Iedere werkdag  09:00 - 16:30 uur
(b i j  de ingang)  Vrijwilligers van het Welkom helpen met vragen, afspraken en informatie.  

Kerkcafé  Maandag t/m vrijdag 12:00 - 13:00 uur
Eethuis  Iedere doordeweekse dag (maandag t/m vrijdag) 17:00 - 18:00 uur
Lunchroom  Maandag t/m vrijdag 09:00 - 16:00 uur
 ...én op zaterdag! 10:00 - 15:00 uur
 In de lunchroom kan iedereen terecht voor koffie, thee en een lekkere lunch. 

Fietsenwerkplaats  Maandag, woensdag en vrijdag 10:00 - 15:00 uur
 Voor alle kleine reparaties aan de fiets.  

Kledinghuis  Iedere dinsdag, donderdag en vrijdag 09:00 - 16:00 uur
 Kleding te koop voor een klein prijsje.  

Kapper  Elke woensdagochtend 10:00 - 12:30 uur
 Gratis knipbeurt.  

Naaiatel ier  Maandag 2 en 16 maart 13:30 - 16:00 uur
 Laat je kleding verstellen of maak mooie nieuwe dingen van (gebruikte) stoffen. 

Taal lessen  Maandag: Nederlands (beginners en gevorderden) voor tijden:
 Dinsdag: Nederlands (gevorderden)  kijk op de 
 Woensdag: Engels (gevorderden)  website
 Donderdag: Nederlands (gevorderden), Engels (beginners), Spaans 

Open Atel ier Maandag en donderdag  13:30 - 16:30 uur
 Maandag met Marcha van den Hurk en donderdag met Ilse van der Laan. 
Schri jverscafé Iedere woensdag met Lies van Bommel 11:00 - 12:00 uur
Gitaar les  Iedere dinsdag 19:00 - 20:30 uur
 Jaime Nanoha geeft gitaarles aan iedereen die graag gitaar wil leren spelen 

 of dit al (een beetje) kan. Er zijn gitaren aanwezig. Gratis toegang. 

Zanggroep Elke woensdagmiddag 14:00 - 15:30 uur
 Ed Versloot zingt met ons pop, rock en ballads in ‘t Engels en Nederlands, 
 en Hollandse liedjes. Iedereen kan meedoen en een liedje meebrengen. 

Percussieles  Iedere woensdag 19:00 - 20:30 uur
 Adrian geeft percussielessen aan iedereen die dit leuk vindt.

 Er zijn trommels aanwezig. Toegang is gratis.  

Leerhuis  Donderdag 12 maart 19:25 - 21:25 uur
 Sjabbat Tazría (‘Zij draagt zaad’), sidra Lev. 12:1 - 13:59,

 haftara 2 Kon. 4:42 - 5:19 - Elisa en Naäman 

Muziekavond  Donderdag 12 maart 19:30 uur
 M.m.v. Lisa Hinfelaar (sopraan) en Jan Blankers (orgel). Muziek o.a. uit het 

 Stabat Mater van Pergolesi en uit de Matthäus Passion van Bach. 

Seniorenconvent Woensdag 25 maart 10:30 uur
 Chris, van stichting ‘Ons Rotterdam’, neemt ons met zijn diapresentatie mee 

 op wandeltocht langs de havens van Rotterdam.   

Mindfulness  Iedere donderdag in het Stiltecentrum 13:00 - 14:30 uur
 Mindfulness betekent: je aandacht richten op hetgeen er nu is, zonder 

 erover te oordelen. Iedereen is welkom! 

Yogales  Iedere vrijdag in het Stiltecentrum  10:00 - 11:00 uur



De vaste roosters van de verschillende spreekuren zijn te vinden op onze website: 
www.pauluskerkrotterdam.nl/ik-heb-hulp-nodig/ 
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Sportact iv i te i ten Iedere zondag  13:00 - 14:00 uur

14 maart: Concert van het koor ‘Canticum Novum’, o.l.v. Wouter Blacquière 
m.m.v. Niek van der Meij (orgel)
Muziek voor de passietijd en Pasen van o.a. Gounod en Bairstow. Zaterdagmiddag 14 maart, 

om 15:30 uur in de kerkzaal. Toegang gratis.

21 maart: Moving Futures. I still Remain
Judith Clijsters & Patrick Housen gaan de strijd aan met hun demonen, tijdens de voorstelling ‘I still 

remain’, onderdeel van het Moving Futures festival. De voorstellingen zijn op zaterdag 21 maart, om 

15:00 uur en 16:30 uur in de kerkzaal. Kaartjes zijn te verkrijgen via de website van Moving Futures: 

https://dansateliers.stager.nl/web/tickets

28 maart: ICAF. Voorstelling van het Hobson Street Theater en bezoekers 
van de Pauluskerk
Het Nieuw-Zeelandse Hobson Street Theatre komt op bezoek in de Pauluskerk. Het theatergezel-

schap bestaat uit dak- en thuislozen uit Auckland en omstreken en gaat samen met spelers van 

Theateratelier Pauluskerk werken aan een theatervoorstelling. Zowel bezoekers als vrijwilligers van  

de Pauluskerk doen mee. De centrale vraag die de deelnemers elkaar stellen is: ‘Waar voel jij je veilig 

in de stad?’ De voorstelling vindt plaats op 28 maart in de Kerkzaal, en is een mozaïek van ervaringen 

en verhalen in de vorm van spel, muziek, tekst en beeldende kunst. Ook de muzikanten, schrijvers, 

tekenaars en schilders van de Pauluskerk dragen bij aan de eindvoorstelling, die onderdeel is 

van ICAF: een internationaal festival dat laat zien hoe kunst wordt ingezet voor maatschappelijke 

verandering.
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