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Intro
Het Diaconale Centrum Pauluskerk komt op voor de meest kwetsbare mensen in 

Rotterdam en omgeving. Voor iedereen die het zonder hulp economisch, sociaal en 

spiritueel niet redt. Het gaat om individuele hulpverlening, bezinning, versterking 

van geloof en levenskracht en om actie voor al die mensen die structureel niet worden 

gehoord en gezien.

Twee oude woorden uit de christelijke traditie zijn leidend in alles wat we doen: 

barmhartigheid én gerechtigheid. We lenigen de nood van mensen in individuele 

gevallen én proberen structureel verandering te brengen in hun situatie. Om te voor-

kómen dat zij in nood raken. Ook dat laatste is vandaag de dag maar al te hard nodig.

Ook in 2019 probeerden we naast mensen te staan en samen met hen op te trekken. 

Met mensen in nood, individueel. Met mensen in nood, collectief. Met mensen  

die het bestaande systeem bevragen en willen werken aan een andere, lievere  

samenleving. We hebben geprobeerd verandering te brengen: sociaal, economisch, 

moreel en spiritueel.

Een grote groep mensen was betrokken: honderden vrijwilligers en donateurs,  

kerken en diaconieën, stichtingen en fondsen, bedrijven, winkels, betrokken  

Rotterdammers en vele andere sympathisanten. Al deze mensen en instellingen 

hebben ons werk mogelijk gemaakt en verandering gebracht: met hun inzet, tijd, 

morele en spirituele steun, geld of donaties in natura. Dit verslag geeft een beeld 

van het resultaat van al die inzet. Ik wens u veel leesplezier.

ds. Dick Couvée

diaconaal predikant/directeur

Rotterdam, april 2020
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Maatschappelijke trends en ontwikkelingen in 2019
In 2019 was de toename van dakloosheid - onder meer door de groeiende armoede - een groot punt van zorg. 

Verslaving kwam weer terug in het straatbeeld. In de Pauluskerk zagen we steeds meer mensen met ernstige 

psychiatrische problemen. Ook de arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa hadden het zwaar, velen van 

hen kwamen naar ons voor zorg en opvang.  

DAK- EN THUISLOOSHEID EN 

VERSLAVING NEMEN WEER TOE

Het aantal dak- en thuislozen groeit 

helaas weer in Nederland. Het aantal 

verdubbelde van 17.800 in 2009 naar 

39.300 in 2018 (CBS, 2019). Brandbrieven 

richting het kabinet van de kant van 

het Leger des Heils, de Stichting Zwerf-

jongeren Nederland, de wethouders van 

de vier grote steden, de VNG, de Fede-

ratie Opvang (inmiddels Vereniging  

Valente), de Nationale Ombudsman en 

de Kinderombudsman onderstreepten 

de ernst van het probleem. 

Vanuit onze dagelijkse praktijk in de 

Pauluskerk kunnen we de groei van het 

aantal dak- en thuislozen helaas alleen 

maar bevestigen. Pas je de cijfers van het 

CBS toe op Rotterdam, dan gaat het daar 

om zo’n 4000 mensen die dakloos zijn. 

Volgens de officiële cijfers zijn er daad-

werkelijk zo’n 150 mensen op straat. 

De dakloosheid van nu ziet er heel  

anders uit dan die van vroeger. Vijftien 

jaar geleden ging het vooral om ver-

slaafde mensen, vaak heroïne-verslaaf-

den. Velen van hen vonden opvang en 

zorg in de Pauluskerk. Vandaag de dag 

zien we in de Pauluskerk vooral drie 

groepen. Allereerst mensen die op 

straat komen als gevolg van armoede 

en schulden. Alles wordt duurder, men-

sen kunnen het niet meer betalen.  

Onder hen inmiddels ook ouderen die 

op straat zijn in Rotterdam. Ook mensen 

met (ernstige) psychiatrische problemen. 

Zij komen op straat als gevolg van het 

gewijzigde beleid in de psychiatrie, dat 

vooral uitgaat van de eigen verant-

woordelijkheid en de zelfredzaamheid 

van deze mensen. Met name om finan-

ciële redenen. De derde groep vormen 

de mensen uit Midden- en Oost- Europa. 
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In de Rijnmond en het Westland gaat 

het om tienduizenden werkers, met 

vaak tijdelijke, slechte contracten, 

slechte huisvesting en dus om mensen 

met een kwetsbare positie op de ar-

beidsmarkt en in de samenleving. 

De eerste twee groepen zijn zoge-

naamd ‘rechthebbend’. Deze mensen 

hebben (in principe) recht op opvang 

en hulp, vanwege de overheid. De  

derde groep behoort tot de zoge-

naamd ‘niet-rechthebbenden’. Zij heb-

ben geen recht op opvang en hulp, 

wanneer zij het op eigen kracht niet 

redden. De verantwoordelijkheid daar-

voor ligt bovendien formeel niet bij de 

gemeenten, maar bij de rijksoverheid. 

Maar die geeft voor deze almaar groei-

ende groep dak- en thuislozen tot nu 

toe niet of nauwelijks thuis.   

WERKERS UIT MIDDEN- EN  

OOST-EUROPA KWETSBAAR OP  

DE ARBEIDSMARKT

In een recent proefschrift komt dr. Anita 

Strockmeijer tot de conclusie, dat ar-

beidsmigranten uit Midden- en Oost-

Europa structureel een achtergestelde 

positie hebben op de Nederlandse  

arbeidsmarkt. Risico is, dat zij een nieu-

we achterstandsgroep in Nederland gaan 

vormen. Mensen uit Polen, Bulgarije en 

Roemenië hebben het in Nederland 

moeilijk. Van hen heeft 76% een tijde-

lijk dienstverband, tegenover 29% bij 

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. Daarbij komt, dat 

deze mensen voor hun huisvesting vaak 

afhankelijk zijn van de uitzendbureaus. 

Stopt de baan, dan ook de huisvesting. 

CBS (ZOMER 2019)* 
• In 2018 waren er 39.500 daklozen 

in Nederland. Dat is meer dan 

twee keer zo veel als in 2009; 

• Het aantal daklozen is in 10 jaar 

tijd meer dan verdubbeld. Als het 

gaat om jongeren zelfs verdrie-

dubbeld; 

• 37% van de 39.500 geregistreerde 

daklozen komt uit de G4. 

Rotterdam Rijnmond heeft  

naar schatting 4000 daklozen. 

*Mensen die nog wél ingeschreven 
staan op een adres, maar daar in de 
praktijk niet meer wonen en volledig  
in hun eigen netwerk worden opge-
vangen, tellen niet mee. Daklozen die 
illegaal in Nederland zijn evenmin. 
Ook mensen die zich niet melden bij 
de gemeente, eigen oplossingen kie-
zen en bijvoorbeeld wonen in een ca-
ravan, vakantiehuisje, of ergens loge-
ren, zijn niet meegerekend. We mogen 
aannemen dat het werkelijke aantal 
daklozen dus hoger ligt. 
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Strockmeijer schetst een beeld, dat ik 

vanuit de ervaringen van de Pauluskerk 

alleen maar kan bevestigen. Als mensen 

zo kwetsbaar zijn op de arbeids- en 

huisvestingsmarkt is er grote kans, dat 

zij 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 vaak geen raad met hen, als 

zij op straat bivakkeren. 

Voor de Pauluskerk vormen zij sinds 

enige tijd een nieuwe groep mensen, 

die onze hulp hard nodig heeft. Naast 

de mensen die dak- en thuisloos zijn 

(afkomstig uit Nederland), de kwetsba-

re mensen zonder verblijfspapieren zijn 

het de laatste jaren steeds meer mensen 

uit Midden- en Oost-Europa, die het op 

eigen kracht hier niet redden.      

ARMOEDE: ROTTERDAM ARMSTE 

STAD VAN NEDERLAND, GROEIEN-

DE SCHULDEN 

Armoede en schulden blijven in Rotter-

dam een groot maatschappelijk pro-

bleem. Rotterdam is de armste stad van 

Nederland. Nog altijd leeft ruim 15% 

van de Rotterdammers onder de ar-

moedegrens, meer dan twee keer zo 

veel als gemiddeld in Nederland (CBS). 

Dat zijn tussen de 80.000 en 100.000 

Rotterdammers. In sommige wijken leeft 

een kwart tot een derde van de bewoners 

in armoede. Eén op de vier Rotterdamse 

kinderen groeit op in een arm gezin. 
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Ruim eenderde van deze groep (6,8% 

van alle Rotterdammers) moet al ten 

minste vier jaar van een laag inkomen 

rondkomen. Deze mensen zijn door hun 

eventuele reserves heen. Kleine schul-

den groeien door de stapeling van on-

der andere incassokosten in korte tijd 

tot grote schulden. Volgens een rapport 

uit 2017 van de Rotterdamse Rekenka-

mer kampen meer dan 100.000 huishou-

dens met ernstige schulden; een kwart 

kan niet meer worden afgelost. 

ARMOEDE LEIDT TOT SOCIAAL 

ISOLEMENT EN ONTMENSELIJKING

Armoede gaat niet alleen om het heb-

ben van onvoldoende geld. Wie moet 

rondkomen van een paar tientjes per 

week moet dagelijks keuzes maken. 

Geen familiebezoek. Geen fruit mee 

naar school. Geen verjaardagsfeest. 

Geen nieuwe telefoon. Armoede gaat 

niet in de eerste plaats over geld. Het 

gaat vooral over meedoen. Wie geen 

geld heeft kan vaak niet meedoen. Uit 

allerlei onderzoek blijkt dat armoede 

gepaard gaat met psychische klachten, 

eenzaamheid, moedeloosheid en ge-

voelens van sociaal isolement. Armoede 

ontmenselijkt. Daarom is het onaccepta-

bel dat zoveel mensen in armoede le-

ven. Steeds méér mensen. Want zelfs nu 

de economie weer groeit, neemt het 

aantal langdurig armen toe. 

Armoede is niet alleen een persoonlijk 

drama. Als mensen het gevoel hebben 

er niet bij te horen, vormt dat op den 

duur een enorme bedreiging voor de 

stad en voor de democratie. Want de re-

latie tussen armoede, social economi-

sche status en kansenongelijkheid is evi-

dent. Rotterdam is niet alleen de armste 

stad van Nederland, het kent tevens één 

van de hoogste percentages jeugdcrimi-

naliteit, voortijdige schoolverlaters en 

(jeugd)werkloosheid van Nederland.

“NIEMAND HOEFT IN ROTTERDAM 

OP STRAAT TE SLAPEN”

In 2019 zette de Pauluskerk stevig in op 

oplossingen voor de dak- en thuisloos-

heid in de stad, langs de lijn van de 

maatschappelijke actie. Het beleid van 

de gemeente “Rotterdam” is samen te 

vatten in één zin: “Niemand hoeft in 

Rotterdam op straat te slapen”. Dat be-

leid wordt al jaren niet waargemaakt. 

Het College kwam in 2019 met nieuwe 

stappen ter bestrijding van de dak- en 

thuisloosheid in de stad: het actieplan 

Kwetsbare Rotterdammers. Dat plan is 

zeker een aantal stappen de goede 

kant op: de opvang wordt verbeterd, 

het aantal plekken wordt uitgebreid, 

er is een proef met Housing First. On-

danks de goede maatrelen is het plan 

er echter onvoldoende op gericht om 

ook de meest weerbarstige groep op 

straat binnen het bereik van opvang en 

hulpverlening te brengen. Het gaat 

dan met name om de mensen die zorg 

en opvang vooral mijden, en er zeer 

slecht aan toe zijn, vaak mensen met 

psychiatrische problematiek. 
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De Tweede Rotterdamse Daklozendag
In september vroegen we met een aantal acties in aanloop naar De Tweede Rotter-

damse Daklozendag aandacht voor het groeiend aantal daklozen. Maurice de Hond 

deed onderzoek naar de mening van Rotterdammers en concludeerde dat het  

draagvlak om bij te dragen aan oplossingen flink is gegroeid. In de week voor Dak-

lozendag bezetten we stoep van het Mauritsplein met dekens en kussens, waar 

grote foto’s op lagen van de voormalige buitenslaapplaatsen van Patrick van der 

Jagt, die hij speciaal voor ons had gefotografeerd. 

Op daklozendag zelf drong de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen aan op 

oplossingen en vertelde onderzoekster Barbara van Straaten (IVO) over welke zorg 

en hulp hard nodig is, vooral voor de mensen met psychiatrische problemen, die 

zorg mijden. Er waren verhalen van hulpverleners en daklozen, die vertelden over 

de dagelijkse praktijk en wethouder Sven de Langen moest zich verdedigen tegen 

de gaten die er vallen in de opvang en hulp aan mensen op straat, ook voor de 

groep Midden- en Oost-Europeanen. Met alle acties haalden we regelmatig de 

kranten, radio en t.v. 

In september organiseerde de Pauluskerk 

“De Tweede Rotterdamse Daklozendag”. 

Rode draad: als de brand geblust is, het je 

brandweer niet op. Een stad als Rotterdam 

zal altijd daklozen kennen. Een goede 

“brandweer” is noodzakelijk.

Voor de Pauluskerk gaat het om twee dingen: 

een vorm van opvang en hulpverlening, 

waarmee ook de meest weerbarstige groep 

op straat kan worden bereikt en geholpen. 

Dat betekent opvang: kort en gericht. Niet 

als doel, maar als middel om mensen in 

beeld te brengen en te zorgen voor inten-

sieve, persoonlijke begeleiding, door een 

vaste hulpverlener, net zolang tot er een 

duurzame oplossing is. Tweede punt: de 

overheid heeft een zorgplicht, ook voor  

de niet-rechthebbende, kwetsbare Midden- 

en Oost-Europeanen. “Niemand op straat” 

moet echt betekenen: niemand op straat. In 
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het verlengde van de Daklozendag start-

ten we een lobby-traject, ook richting de 

gemeente en de politiek en haalden we 

regelmatig de media met allerlei acties. 

In 2019 bereidden we nieuwe acties 

voor, voor een betere winterregeling. 

Vooral ook in het belang van de mensen 

uit Midden- en Oost-Europa: zij maken 

op dit moment ongeveer de helft uit van 

het aantal mensen op straat.

HULPVERLENING EN LEVENSKRACHT 

VERSTERKEN

De Pauluskerk zelf heeft de afgelopen 

jaren een sterke ontwikkeling doorge-

maakt. Het aantal activiteiten is fors uit-

gebreid, langs de vier pijlers ‘opvang’, 

‘hulpverlening’, ‘levenskracht versterken’ 

en ‘maatschappelijke actie’. De proble-

matiek van onze bezoekers groeit in 

diversiteit en complexiteit. Als onder-

deel van een antwoord daarop is de 

hulpverlening de afgelopen jaren aan-

zienlijk versterkt in kwaliteit en omvang 

van beschikbaarheid. Tegelijk is het 

werk van de Pauluskerk meer zichtbaar 

in de stad, wat een eigen dynamiek met 

zich meebrengt. De Pauluskerk ontwik-

kelt zich mee met de ontwikkelingen in 

de stad en omgeving. De af gelopen pe-

riode is de organisatie van de Paulus-

kerk zelf aangepast aan deze verande-

rende realiteit. Meer daarover leest u  

in de pagina’s over het maatschappelijk 

werk, de juridische hulpverlening, de 

medische dienst en de pagina’s over  

levenskracht versterken.

Warm Rotterdam
De Pauluskerk was in 2017 en 2018 de initiatiefnemer van de beweging ‘Warm 

Rotterdam’. In 2019 is Warm Rotterdam ondergebracht in een zelfstandige stichting 

en is fase één afgesloten, waarin bewustwording vergroten over leven in armoede 

en schulden centraal stond. 

Met een vernieuwd programmateam met experts - en een eigen bestuur - ging 

Warm Rotterdam in 2019 als zelfstandige stichting in een tweede fase verder: met 

het bouwen van communities met ervaringsdeskundigen in de stad, met de pilot 

met het Warm Keurmerk Sociaal Incasseren en met de ontwikkeling van het model 

Warm Rotterdam Werkt. Dit alles met ervaringsdeskundigen, partners en werk-

gevers in de stad. Vanzelfsprekend blijven de Pauluskerk en Warm Rotterdam achter 

de schermen met elkaar samenwerken. Meer informatie over Warm Rotterdam is 

te vinden op www.warmrotterdam.nl



Geloofsgemeenschap Pauluskerk
De geloofsgemeenschap van de Pauluskerk kent geen leden. Ieder die dat wil doet 

mee: onze bezoekers, vrijwilligers, mensen in Rotterdam en omgeving die zich aan-

getrokken voelen tot het werk of tot de diensten. Een weldadige mengelmoes van 

mensen, talen, kleuren en (geloofs)culturen. 

GELOOFSGEMEENSCHAP 

De Pauluskerk organiseerde in 2019  

onder meer: de wekelijkse kerkdiensten 

op de zondagen (ochtend en middag), 

het Avondgebed op de vrijdagavond, op 

de dagen door de week het Kerkcafé, het 

stiltecentrum met bijhorende cursus- en 

trainingsactiviteiten, het maandelijkse 

Leerhuis, bijbelstudie- en thema-avon-

den, bezinningsavonden over religie en 

maatschappij en het Seniorenconvent. 

Er werden diensten gehouden op de 

zondagmorgen, op de eerste zondag 

van de maand. Het aantal bezoekers 

bleef stabiel met zo’n 40 tot 70 per keer, 

een enkele keer naar zo’n 100 bij de bij-

zondere diensten. Ook in 2019 werden 

de diensten nogal eens bezocht door  

(diaconale) groepen uit andere kerkelijke 

gemeenten, die geïnteresseerd zijn in 

het werk van de Pauluskerk of ter plaat-

se een ‘Pauluskerkproject’ uitvoeren of 

overwegen. Op de tweede zondag van 

de maand is er de stilteviering. Deze vie-

ringen, onder leiding van een van onze 

artsen, dr. Huub de Weerd, vonden 

plaats in het Open Huis op de eerste ver-

dieping. Er nemen tussen de 20 en 40 

mensen per keer aan deel, vooral bezoe-

kers van het Open Huis. Op de vierde 

zondag van de maand is er een dienst 

onder leiding van een gastpredikant. 

Daarin ligt meer dan gebruikelijk het  

accent op allerlei vormen van kunst en 

cultuur. Het aantal deelnemers aan deze 

diensten is wisselend, van circa 10 tot 30. 

De diensten op de zondagmiddag, elke 

derde en vijfde zondag van de maand, 

worden gecombineerd met een geza-

menlijke maaltijd. Tussen 5 en 10 belang-

stellenden nemen daaraan deel. Het 

Avondgebed op de vrijdag werd bezocht 

door een groep van voornamelijk bezoe-

kers, wisselend in aantal van zo’n 5 tot 

soms 15 mensen. 

Het Kerkcafé, dat wordt gehouden op 

elke werkdag van 12.00 tot 13.00 uur, 

koppelt de actualiteit en levensverhalen 

van mensen aan de Heilige Boeken en 

andere inspirerende teksten en beelden, 

en werd bezocht door zo’n 5 tot 15 be-

zoekers per keer. Het is vaak een bijzon-

der moment op de dag. Het lukt steeds 

beter de kwaliteit van het Kerkcafé hoog 
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te houden. Steeds meer en meer vaste be-

zoekers raken daardoor geïnteresseerd. 

Ook in 2019 werden afscheidsdiensten 

gehouden van enkele trouwe bezoekers 

van de Pauluskerk. Ook was de Paulus-

kerk betrokken bij het overlijden, be-

graven en cremeren van een aantal van 

onze meer of minder bekende bezoe-

kers of van vrijwilligers. Samen met de 

Nico Adriaanstichting (NAS) herdach-

ten we in op 3 november 2019 de over-

ledenen van NAS en Pauluskerk in  

een zeer aandachtvolle viering aan de 

Vijverhofstraat. Steeds weer waren dat 

bijzondere en waardevolle momenten 

in het leven van de Pauluskerkgemeen-

schap. In de Pastoraatsgroep werd met 

regelmaat samen gekeken voor wie  

extra aandacht of geestelijke bijstand 

op zijn plaats was.  

De Pauluskerk heeft ook al jaren een 

‘everlasting friendship’ met de Evange-

lisch Lutherse gemeenschap/kerk en de 

school van Beit-Sahour. Samen met en 

via de Werkgroep PAIS (Palestina-Israël 

Rotterdam-Rijnmond e.o.) proberen we 

samenleving en kerk in Rotterdam en 

omgeving goede informatie en een 

helder zicht te geven op wat feitelijk 

gebeurt in de door Israël al sinds 1967 

bezette gebieden en in Israël zelf. 

Samen gewerkt werd hier ook met de 

landelijke Werkgroep Kairos/Sabeel 

Nederland. In november 2019 bezoch-

ten Jan van den Bos, onze bestuurs-

voorzitter, Wim Nottroth, vrijwilliger 

van de Pauluskerk en dominee Couvée 

onze Palestijnse en Israëlische vrienden 

en vriendinnen op de bezette Westbank 

en in Israël. Het was goed om de onder-

linge banden aan te halen en te ver-

sterken en een nieuwe basis te leggen 

voor een voortgaande relatie en samen-

werking tussen de mensen en kerk in 

Beit Sahour en de Pauluskerk in de  

komende jaren.

         

CENTRUM VOOR GELOOF EN 

SPIRITUALITEIT

Ds. Kees Schakel zette de cyclus van  

het joodse Leerhuis voort: bijbelstudie-

avonden met een constante groep van 

zo`n 15 tot 20 geïnteresseerden. De ou-

deren van de Pauluskerk troffen elkaar 

maandelijks in het Seniorenconvent, 

rond een schat aan zeer diverse thema’s 

op maatschappelijk en religieus terrein, 

met zo’n 15 tot 20 deelnemers. 

In 2019 maakten we daarnaast samen 

met enkele nieuwe vrijwilligers een 

nieuwe start om een nieuwe, heldere 

impuls te geven aan de samenwerking 

met een aantal islamitische gemeen-

schappen en moskeeën in Rotterdam. 

Die samenwerking zal in 2020 verder 

vorm en inhoud krijgen.
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Helpen waar 
geen helper is 

Het Diaconale Centrum Pauluskerk komt op voor 

alle mensen in Rotterdam en omgeving, die het 

zonder hulp social, economisch en spiritueel niet 

redden. We ‘helpen waar geen helper is’, onder 

meer met het Open Huis, het maatschappelijk 

werk, de jurist die mensen gratis bijstaat en de 

medische dienst. Maar ook met het Eethuis, de 

Kledingwinkel en de gratis kapper.
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Helpen waar 
geen helper is 

De medische dienst 
De medische dienst van de Pauluskerk - formeel onderdeel van stichting OMZO / Pauluskerk Vluchtelingenwerk 

- is de grootse praktijk in Nederland voor de mensen van de ‘straat’ en medisch onverzekerden. Artsen bieden 

hier eerstelijns medische zorg, waarin niet of onvoldoende wordt voorzien door de gewone huisarts. De 

medische dienst bestaat uit verschillende straatdokters, een doktersassistente, verpleegkundigen en een 

tandarts. 

Door financiële beperkingen die de  

Nederlandse overheid heeft aange-

bracht, krijgen mensen soms niet de 

medische zorg die zij nodig hebben. 

Om hen deze zorg toch te kunnen ge-

ven, biedt de Pauluskerk soms onder-

steuning uit eigen middelen. Denk 

hierbij aan een (gedeeltelijke) vergoe-

ding van tandheelkundige hulp, fysio-

therapie, medicatie of hulpmiddelen 

die buiten het verstrekkingenpakket 

vallen. 

WIE BEZOEKT DE MEDISCHE DIENST?

Bezoekers zijn voornamelijk ongedocu-

menteerde patiënten, uit allerlei landen. 

Ook zien we steeds meer onverzekerde 

Nederlanders en (niet rechthebbende) 

EU-burgers. Al deze mensen hebben 

vaak dezelfde klachten als mensen die 

naar de reguliere huisarts gaan, maar 

omdat zij vaak langer wachten voordat 

ze hulp zoeken, zijn de klachten meestal 

ernstiger van aard. Ook hebben veel 

mensen te maken met sterke psychische 

klachten en stress: zij staan vaak onder 

hoge psychische druk. 

SAMENWERKING MET ZORGPARTNERS

De medische dienst binnen de Paulus-

kerk werkt goed samen met andere 

partners in de zorg, zoals het Erasmus 

Ziekenhuis en het Maasstad Ziekenhuis, 

het huisartsenlaboratorium STAR SHL, de 

Benu Wester apotheek, Fysiotherapeut 

Mathenesserlaan,  Antes en Mozaïk. Ook 

verwijzen we veel mensen door naar 

Dokters van de Wereld.

ONTWIKKELING VAN DE MEDISCHE 

DIENST IN 2019

In de afgelopen jaren is geprobeerd het 

niveau van zorg op een zo hoog moge-

lijk peil te brengen, zodat aan alle kwa-

liteitseisen en -standaards kan worden 

voldaan. Met succes. Binnen de medische 

dienst deden zich in 2019 nogal wat  

vacatures voor, onder andere voor de 

functies van doktersassistente en straat-
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arts. We zijn er gelukkig in geslaagd 

deze vacatures goed en snel weer te 

vervullen. Daarnaast is de dienst orga-

nisatorisch versterkt, sterker binnen het 

verband van de Pauluskerk gebracht en 

is het aantal uren per week dat een arts 

beschikbaar is, verder uitgebreid tot 4,5 

dag per week. Ook startte er een nieuw, 

wekelijks diabetesspreekuur, omdat 

veel bezoekers hiermee te maken heb-

ben. Daarmee is voor mensen van de 

‘straat’ passende en goede zorg op de 

langere termijn gewaarborgd. 

MENSEN UIT 2019

 Een jonge Nederlandse man, lang 

verslaafd geweest en diep in de schul-

den, heeft op dit moment geen vaste 

verblijfplaats. Hij heeft zijn ziektekos-

tenverzekering nog niet op orde en 

komt met een groot abces in zijn lies. 

Hij heeft enorm veel pijn.  Een reguliere 

huisartsenpraktijk zei hem eerst een 

verzekering te regelen voordat hij ge-

holpen kon worden. 

 Een Oost-Europeaanse man is twee 

dagen geleden gevallen en heeft enor-

me pijn in zijn enkel. Hij kan hier amper 

op staan. Hij leeft op straat en is onver-

zekerd. De straatdokter ziet de man en 

beoordeelt zijn medische situatie. Hij 

verwijst de man door naar de afdeling 

radiologie van het Erasmus, die een le-

lijke fractuur ziet. In de tussentijd re-

gelt de Pauluskerk via de GGD een bed 

voor een aantal nachten, omdat deze 

man niet op straat kan slapen. Voor-

waarde is dat de man meewerkt aan 

terug keer naar eigen land. Na enkele 

dagen opvang, gaat hij met hulp van 

stichting Barka terug naar zijn land van 

herkomst. 

 Een Chinese vrouw zonder geldig ver-

blijfsdocument komt langs met haar 

zoon, die een hevige pijn heeft op de 

borst en benauwdheidsklachten. De 

straatdokter zorgt dat hij dezelfde dag 

nog terecht kan bij een specialist in het 

ziekenhuis.

 Een Afghaanse moeder en zoon zijn 

nog in procedure om legaal in Neder-

land te verblijven. Zij hebben ernstige 

psychische problemen, vanwege een 

onverwerkt trauma uit het verleden. 

De arts verwijst hen door naar een GGZ-

instelling,  zodat zij de hulp kunnen krij-

gen die zij zo hard nodig hebben. 

Aantal patienten 
2019: 1150

Aantal consulten 
2019: 2227 

437

584

722 710 700

653

820

929 929

968

1150

2000 2002 2004 2006

Aantal patiënten

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019

Afrika 41%

Oost-Europa en Rusland 9%

Europa11,9%

Azië 25,4%

Midden 
Oosten 4,4%

Zuid-Amerika 8,3%

Feiten & cijfers HERKOMST PATIËNTEN

ONTWIKKELING AANTAL PATIËNTEN

PATIËNTEN/CONSULTEN
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Juridische bijstand 
en maatschappelijk werk
Het maatschappelijk werk verleent ‘eerste hulp’ aan mensen voor wie 

de drempel naar reguliere hulp te hoog is, of voor wie die hulp eerder 

heeft gefaald. En een jurist helpt mensen wekelijks met allerlei juridi-

sche vragen. 

Laagdrempelig, persoonlijk, geduldig 

en menselijk helpt het maatschappelijk 

werk mensen op weg. In 2019 maakten 

ruim 800 mensen een afspraak. Het me-

rendeel kwam met de vraag om een 

briefadres, om een nieuwe aanvraag te 

kunnen doen voor een (meestal verlo-

pen) paspoort, of de kansen op werk te 

vergroten. Het maatschappelijk werk 

heeft een ‘ehbo-functie’: kortdurende 

hulpverlening, gericht op een structu-

rele oplossing. Daarom werden mensen 

die om een briefadres vroegen, maar 

onderliggend een meer complexere 

hulpvraag hadden, aangemeld bij een 

van de wijkteams.  

VRIJWILLIGERS STAAN  

BEZOEKERS BIJ 

In 2019 hebben we het algemeen maat-

schappelijk werk versterkt met betrok-

ken en kundige vrijwilligers. Zij staan 

bezoekers bij, en gaan bijvoorbeeld 

met hen mee naar instanties om te  

helpen met vragen om hulp en bege-

leiding. De vrijwilligers verlichten ad-

ministratieve taken en helpen bezoe-

kers met zeer complexe hulpvragen één 

op één om passende hulp te vinden. In 

2020 hopen we deze vrijwilligersonder-

steuning uit te breiden. In samenwer-

king met de programmacoordinator 

‘Werk, Opleiding en Dagbesteding’ 

konden we in 2019 bezoekers ook hel-

pen met het vinden van een woning en 

met verhuizen, klussen en werk-stage-

plekken.   

SAMENWERKING MET ANDERE 

ORGANISATIES

In 2019 werd de samenwerking van het 

maatschappelijk werk met (gemeente-

lijke) organisaties als de Vraagwijzer, 

het Wijkteam, Centraal Onthaal, Stede-

lijk Daklozen Team, Leger des Heils, de 

Ontmoeting, Humanitas, stichting MAIT, 

Samen010, Rotterdam Dorst en Barka 

vervolgd en verbeterd. Hierdoor konden 

we mensen beter verwijzen en voor 

structurele oplossingen zorgen. Ook 
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overlegde het maatschappelijk werk 

elke zes weken met de straatadvocaat 

en -dokter, GGD en Vluchtelingenwerk. 

Vanuit de onafhankelijke positie die de 

kerk inneemt temidden van andere or-

ganisaties voor hulp, opvang en zorg, 

nam het maatschappelijk werk ook 

deel aan het maandelijkse, gemeente-

lijke EU-overleg. Met onder andere de 

(vreemdelingen)politie, de Ontmoe-

ting, Leger des Heils, Barka en de 

straatdokter werden hier individuele 

cases besproken van Europeanen die in 

een zorgwekkende situatie verkeren. 

TUSSEN WAL EN SCHIP 

De laatste jaren ziet het maatschappe-

lijk werk steeds meer mensen met de 

Nederlandse nationaliteit maar zonder 

binding met de stad, met name uit de 

overzeese gebieden. Vaak komen men-

sen totaal onvoorbereid aan en met 

weinig kennis van de Nederlandse situ-

atie. Soms ook met kinderen. Een zor-

gelijke ontwikkeling, aangezien deze 

mensen van overheidswege geen recht 

hebben op huisvesting, opvang of hulp 

en zich hier ook niet kunnen verzeke-

ren voor ziektekosten. Het maatschap-

pelijk werk bracht het probleem in 

2019 onder de aandacht bij overheid en 

andere hulporganisaties, die de proble-

men herkennen, en onderzoekt wat 

eventueel aan hulp geboden zou kun-

nen worden of voorlichting op de 

plaatsen van herkomst, en wie daarin 

een rol zou kunnen spelen.   

 OPEN HUIS EN WELKOM: DE 

HUISKAMER VAN ROTTERDAM

Elke ochtend, ook in het weekend, 

staan in het Open Huis de koffie en 

thee om 9.00 uur klaar. Vrijwilligers en 

kosters ontvangen de bezoekers die 

dan binnen stromen, maken een praat-

je en smeren boterhammen. Bezoekers 

kunnen gratis gebruik maken van de 

computer, tafelvoetballen en in overleg 

met de kosters gebruik maken van dou-

che en wasgelegenheid. Gemiddeld be-

zochten dagelijks ongeveer honderd-

vijftig mensen het Open Huis. Om 21.00 

uur sluit het Open Huis. Vrijwilligers 

ondernemen regelmatig activiteiten 

met bezoekers. Ook mensen van Rot-

terdam Cares kwamen in 2019 weer 

spelletjes doen. De mensen van het 

Welkom zorgden voor een goede ont-

vangst van iedereen, maakten afspra-

ken voor bezoekers en gaven hen infor-

matie waarmee zij verder konden.

 EETHUIS: GEZAMENLIJKE 

MAALTIJDEN 

Elke maandag tot en met vrijdag delen 

50 tot 60 bezoekers de maaltijd op het 

Kerkplein. Vrijwilligers serveren een 

warme maaltijd, voor 1 euro, voor ie-

dereen die geen mogelijkheid heeft om 

zelf te koken. In 2016 aten we drie keer 

per week, begin 2017 kwam daar een 

vierde dag bij en sinds 2018 eten we vijf 

dagen in de week samen. We beginnen 

de maaltijd gezamenlijk, vaak met een 

gedicht, of een gebed.
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 KLEDINGHUIS: KLEDING VOOR 

EEN PRIKKIE 

Verschillende vrijwilligers draaiden in 

2019 het Kledinghuis: drie keer per 

week open voor mensen die voor een 

klein bedrag jassen, schoenen, sokken 

en kleding willen aanschaffen. Er was 

twee keer een kledingmarkt, op het 

kerkplein, ook voor mensen uit de 

buurt. De opbrengst daarvan ging on-

der meer naar mensen die zelf geen 

kleding kunnen betalen. De kleding die 

niet kan worden verkocht, werd opge-

haald door Texcollect, waarvoor de Pau-

luskerk een kleine vergoeding krijgt.  

 GRATIS KAPPER

Veel bezoekers maakten weer dank-

baar gebruik van de kapper, die weke-

lijks gratis knipt op het Kerkplein. 

   

Bezoekers die bij mij komen zijn door alle 
vangnetten heen gevallen. Ze komen niet 
bij de juiste zorg of hulp terecht. Of ze zijn 
uit een zorgtraject gevallen en er lijkt geen 
weg terug mogelijk. De drempels naar hulp en zorg zijn vaak veel te 
hoog. Veel mensen leven uit een plastic zak. Ze hebben geen mail of 
Digi-D. Ze zijn in de war, psychotisch of verslaafd, heel erg kwetsbaar. 
Maar de overheid en zorginstellingen stellen harde eisen.
Ben je twee keer niet op een afspraak verschenen, dan stopt het traject 
en lig je eruit. Niemand die vervolgens nog echt moeite doet te 
achterhalen waar je bent en hoe het met je gaat. Als je niet komt ben je 
niet gemotiveerd is de redenering. Maar zo werkt het natuurlijk niet. 
Alles begint met vertrouwen. Luisteren. Er zijn. Erbij blijven. Mensen 
kunnen mij altijd bellen, 24 uur per dag. Ook tijdens mijn vakantie. Als 
ze bijvoorbeeld in paniek zijn, of een brief van de gemeente hebben 
gekregen. Dat werkt prima. Het kost me meestal een paar minuten, 
maar dat is genoeg om mensen gerust te stellen en duidelijke afspra-
ken te maken. Dat versterkt ook het vertrouwen. ‘Ik ben er en ik blijf bij 
je tot er een oplossing voor je is.’ Dat voelen mensen. 
Ik sta pal voor de bezoekers die ik begeleid. Ik ga met ze mee op pad 
en professionals van instellingen laten mij weten hoe het traject ver-
loopt. Als het niet goed gaat ga ik opnieuw in gesprek, net zolang tot 
het weer klopt. Soms is dat flink trekken en duwen. Maar ik weet voor 
wie ik het doe. Ik ga de wereld niet veranderen, maar als ik het voor 
één iemand beter kan maken, ben ik tevreden.

Ed Mekes
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Levenskracht
versterken 

In de Pauluskerk is iedereen welkom, wie je ook bent, waar je ook 

vandaan komt. We zien veel kwetsbare mensen, vaak met schulden, 

psychische problemen en moeite om in deze samenleving mee te 

doen. Sterke mensen, slim, gevoelig en creatief. We nodigen mensen 

uit opnieuw te kijken naar zichzelf en de wereld. Achter de labels die 

de maatschappij vaak opplakt: ‘loser’, ‘gek’, ‘economisch niet- 

rendabel’. ‘Levenskracht versterken’ doen we met twee programma’s: 

‘Kunst & Cultuur ‘ en ‘Werk, opleiding en dagbesteding’. Contact, 

verbondenheid, inspiratie en plezier: daar draait het allemaal om.
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Werk, opleiding en dagbesteding 
Mensen kloppen vaak bij de Pauluskerk aan omdat ze direct hulp nodig hebben, met een dak boven het 

hoofd, een uitkering, of voor een maaltijd. Als de meest nijpende problemen zijn opgelost ontstaat er soms 

ruimte om het leven opnieuw richting te geven. Om dat te stimuleren hebben we allerlei activiteiten op het 

gebied van werk, opleiding en dagbesteding. 

In 2019 doopten we het programma 

‘zinvolle dagbesteding’ om tot ‘werk, 

opleiding en dagbesteding.’ Dit omdat 

we naast alle activiteiten voor dag-

besteding mensen kansen willen geven 

een erkende opleiding te volgen en  

(betaald) te werken, of een stage te vol-

gen. Van de bestaande activiteiten voor 

dagbesteding werd volop gebruik ge-

maakt. Daarnaast stond 2019 in het teken 

van het voorbereiden van de nieuwe 

leer- en werktrajecten. 

De programmacoördinator, Ayca Biliç, 

werkte aan een netwerk van opleidings-

instellingen en werkgevers die willen 

bijdragen aan opleidingen en werk voor 

de meest kwetsbare Rotterdammers. Zij 

voerde allerlei orienterende gesprek-

ken, ook met bezoekers van de Paulus-

kerk, waaronder veel mensen zonder 

geldige verblijfspapieren en sprak met 

het vluchtelingenwerk en maatschappe-

lijk werk van de Pauluskerk en partner-

organisaties. Een aantal mensen ging in 

2019 al aan de slag. Vijf mensen startten 

met een opleiding bij het Albeda college 

en volgden schilder- en mobiliteitscur-

sussen. Een aantal anderen behaalde 

een certificaat voor het rijden op een 

heftruck en ruim tien mensen volgden 

een ehbo-cursus van het Rode Kruis. 

 DE LUNCHROOM: LIEFDE GAAT 

OOK DOOR DE MAAG

Lunchroom Paulus, een samenwerking 

van Pauluskerk en de Nico Adriaans 

Stichting, floreerde in 2019. Het aantal 

bestellingen en cateringen groeide net 

als in 2018 en mensen raakten soepel op 

elkaar ingewerkt. In 2019 gingen we 

weer een extra dag open: behalve 

maandag tot en met vrijdag voortaan 

ook op zaterdag. De keuken kreeg een 

impuls, met nieuwe pannen en een goe-

de oven.  

Bezoekers, vrijwilligers en mensen van 

de Nico Adriaan Stichting maakten 

heerlijke tosti’s, broodjes, omeletten en 

zelfgemaakte soepen. De zelfgebakte 

Jan Hagels zijn inmiddels beroemd en 

gaan als warme broodjes over de toon-

bank. Met de Lunchroom wil de Paulus-

kerk de groeiende kloof tussen kans-

arm en kansrijk kleiner maken. Voor 

veel mensen is de Lunchroom een stap 

op weg naar herstel of naar nieuw per-

spectief. Behalve onze bezoekers wer-

ken veel mensen van de Nico Adriaans 

Stichting mee, via een WMO-indicatie. 

 FIETSENWERKPLAAS: HEEL 

MAKEN WAT STUK IS. 

In de fietsenwerkplaats werken bezoe-

kers of vrijwilligers van de Pauluskerk 

drie dagen per week aan grote en kleine 

reparaties aan de fiets: voor alle Rotter-

dammers met een kleine beurs. Mensen 

krijgen zo de kans actief te blijven, iets 

voor een ander te doen en te ontdek-

ken wat hen inspireert. 
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 TAALLESSEN: DIRECT TOEGEPAST  

Voor de taallessen kregen we verster-

king van nieuwe vrijwiligers, die les ga-

ven aan bezoekers en andere geinteres-

seerden: er waren wekelijks lessen 

Nederlands (beginners en gevorderden), 

Frans, Spaans en Engels. Per les deden 

gemiddeld zes tot acht bezoekers mee. 

De deelnemers gingen af en toe met de 

docent de stad in, om het geleerde direct 

in de praktijk te brengen. Verder werd 

opnieuw dankbaar gebruik gemaakt van 

het touchscreen, dat we in 2018 dankzij 

een donatie konden aanschaffen. 

 SPORT

Veel bezoekers maakten ook gebruik 

van onze sportactiviteiten: er zijn vijf 

sportpassen van Basic Fit, die zij gratis 

mogen gebruiken. Aan elke les doen 

ongeveer vijf tot tien bezoekers mee. 

Sommige mensen gingen zwemmen 

en één bezoeker behaalde bíjna zijn 

diploma a! 

 NAAIATELIER: JE EIGEN KLEDING 

VERMAKEN 

Twee middagen per maand was er in 

2019 een naaiatelier. Vrijwilligers bege-

leidden bezoekers die in het atelier hun 

kleding konden verstellen of vermaken. 

 YOGA EN MINDFULNESS: FITNESS 

VOOR JE LICHAAM EN JE GEEST 

Yoga en mindfulness helpen om ruimte 

te maken en je open te stellen. Soms 

vinden mensen daarmee balans en 

nieuw perspectief. Bezoekers van de 

Pauluskerk, vrijwilligers, studenten en 

andere Rotterdammers volgen weke-

lijks samen lessen op maandag, donder-

dag en vrijdag in ons Stiltecentrum. 

 EXCURSIES EN UITJES 

In 2019 bezochten we met een groep 

van ongeveer vijfenzestig bezoekers en 

vrijwilligers het Openluchtmuseum in 

Arnhem, een gezellig dag die we afslo-

ten met pannenkoeken. Verder waren 

er verschillende kleine uitstapjes met 

groepjes bezoekers, onder meer naar 

voorstellingen in Theater Rotterdam, 

museum Boijmans Van Beuningen, Po-

dium Grounds, Museum Rotterdam, 

festival Woordnacht en Moving Futu-

res, met per keer gemiddeld 10 tot 15 

bezoekers die hiervoor zelf geen mid-

delen hebben, mede dankzij vrijkaar-

ten van de culturele instellingen.
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REGELS

In 2018 verloor ik mijn huis in Rotterdam. De gemeente  

had beslag gelegd op mijn loon, 8000 euro moest ik  

terug betalen. Ik had inkomsten uit werk niet opgegeven.  

De huur kon ik niet meer betalen. Lange tijd mocht ik niet 

werken, omdat ik geen geldige verblijfspapieren had.  

Ik deed vrijwilligerswerk en kreeg een uitkering. Dolblij  

was ik, toen ik status kreeg. Ik ging direct op zoek naar  

betaald werk en vond dat ook. Ik wist niet dat ik mijn  

inkomsten moest opgeven. Ik was niet bekend met de  

regels, en niemand had het me verteld. Dus daar zat ik ineens, 

mét papieren, maar met een grote schuld en zonder huis.

De gemeente zei me naar Vraagwijzer te gaan voor een briefadres, dus dat deed ik. Maar er gebeurde 

niets. Een jaar lang logeerde ik in de woonkamer van een vriend en zijn gezin. Elke ochtend om zes 

uur moest ik van mijn matras, dan maakten de kinderen zich klaar voor school. Er zat geen schot in 

mijn situatie. Ik was moe en depressief. Maar ik hield vertrouwen en bleef lachen. ‘Ik ben niet alleen.’

Iemand van de gemeente verwees me naar de Pauluskerk en daar ontmoette ik Mirjam, de 

maatschap pelijk werkster. Mirjam en ik hadden goede en indringende gesprekken. Ik wilde weg uit 

Rotterdam. Ergens opnieuw beginnen. Zij luisterde en begreep het. Op een dag zei ze: ‘als je buiten 

Rotterdam opnieuw wil beginnen zal ik je helpen.’ En zo geschiedde. Ze regelde een briefadres en 

hielp me met inschrijvingen bij woningcorporaties. Ze hielp zoeken naar een huis, schreef  

aanbevelingen en met Gods genade vonden we een woning in Zuid-Beijerland. De kerk betaalde  

de eerste maand huur, anders was het niet gelukt.

Nu woon ik rustig in Zuid-Beijerland. De gemeente Hoeksche Waard heeft me geholpen mijn  

woning in orde te maken. Ik ben iedereen die me heeft geholpen enorm dankbaar.  

De hulp die ik heb mogen ontvangen heeft me veranderd en het heeft mijn geloof versterkt.”
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 OPEN ATELIER EN PAULUS PODIUM

Twee keer per week was er een Open 

Atelier, waar bezoekers tekenen, schil-

deren en werken aan andere kunst-

zinnige uitingen, onder begeleiding 

van Ilse van der Laan en Marcha van 

den Hurk. Het Open Atelier heeft al 

veel prachtig werk voortgebracht, dat 

regelmatig tentoongesteld wordt op 

het Kerkplein. Soms wordt werk van 

een van de bezoekers uitgelicht en 

gaan we dieper in op deze werken  

tijdens een Artist Talk op het kerkplein. 

Een aantal keer per jaar orgraniseren 

we een Paulus Podium. Het Paulus  

Podium is een plek waar verhalen van 

bezoekers en andere Rotterdammers 

neerstrijken. Ritme, snaarspel, spoken 

word, schilderij of dans. Een spontane 

jamsessie of een weldoordacht gedicht: 

alles is mogelijk. De avonden trekken 

ook mensen uit de stad en kennen 

meestal zo’n dertig tot veertig gasten. 

 SCHRIJVERSCAFÉ 

In het Schrijverscafé werken bezoekers 

aan proza of poëzie. Het laatste kwar-

tier lezen we aan elkaar voor. Deel-

nemers aan het Schrijverscafé traden 

onder meer op tijdens een Toksjoo op 

Zuid in Rotterdam-Zuid en tijdens Open 

Podia en verschillende evenementen in 

de Pauluskerk. 

 PERCUSSIE, GITAAR EN DE 

ZANGGROEP 

Ook in 2019 waren er weer lessen  

percussie en gitaar, waarin mensen zich 

muzikaal verder ontwikkelen en samen 

muziek maken. De Zanggroep op de 

woensdagmiddag ontwikkelde een heel 

eigen repetoire, met veel bekende,  

Nederlandstalige nummers. De num-

mers waren regelmatig spontaan en  

a capella in het Open Huis te horen.  De 

zanggroep trad op tijdens verschillende 

evenementen in de Pauluskerk. 

Kunst en Cultuur
Kunst en cultuur maken nieuwe werelden voorstelbaar. Zo ontstaat 

er ruimte voor iets nieuws. In de Pauluskerk kun je filosoof, schilder 

of dichter zijn en ontstaan er andere gesprekken en nieuwe manieren 

om met jezelf en de wereld om te gaan. Tegelijkertijd creëren we 

openheid en begrip in de stad voor al die mensen die niet kunnen of 

willen meedraaien in het bestaande economische, culturele of maat-

schappelijke systeem, of die daar serieus vraagtekens bij stellen.
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Dialoogtekening: Triptych Eternity
Triptych Eternity is een dialoogtekening, gemaakt in het open atelier van de Paulus-

kerk, onder leiding van Marcha van den Hurk. Elke maandag ligt er een groot vel 

papier of doek klaar en gaan de kunstenaars aan de slag met krijtjes, potloden, verf 

en stiften. Zij bespreken wat hen bezighoudt, terwijl ze tekenen. Vaak ontstaat zo 

al doende en pratende een thema. Dat dient als vertrekpunt, eerder dan begren-

zing. Zo ontstond ook de titel ‘Eeuwigheid’ bij het triptiek.

 

Achteraf vond de groep dat de titel ‘Triptych Eternity’ de lading niet helemaal dek-

te. Freerk Gerkema reikte het citaat van Spinoza aan: Sub specie aeternitatis consi-

derare. Deze toevoeging, ‘vanuit het gezichtspunt van de eeuwigheid’, opent het 

thema en biedt de mogelijkheid tot een brede betekenisgeving. 
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 SAMENWERKING EN BEZOEKEN

Ook in 2019 werkten we volop samen 

met lokale en landelijke festivals en 

culturele instellingen aan evenemen-

ten en voorstellingen, zoals met Po-

dium Grounds, Moving Futures, Thea-

ter Rotterdam, Museum Boymans en 

Museum Rotterdam, CBK Rotterdam 

en de Doelen. Daarmee willen we ook 

de werelden van ‘kansarm’ en ‘kans-

rijk’ verbinden, zodat mensen betrok-

ken raken op elkaar. 

Ook bezochten we in een aantal keer 

een culturele instelling in de stad, of 

daarbuiten, zoals Museum Boymans, 

Museum Rotterdam, LantarenVen-

ster, de Doelen en het Openluchtmu-

seum in Arnhem, met veel dank aan 

deze instellingen. 

 ‘PROGNOSE’

In 2020 kwam het boek Prognose af: 

de materialisatie van een kunstpro-

ject van Marcha van den Hurk en be-

zoekers van de Pauluskerk, dat in 

2018 was gestart. Bezoekers werkten 

in Museum Boymans van Beuningen 

aan werk waarmee zij voorspellingen 

doen over het jaar 2028. De uitgave 

verscheen in 2019, gesgineerd in een 

beperkte oplage. Er zijn nog een paar 

laatste exemplaren verkrijgbaar.
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Huis van rozen
“Liefde. Het gaat om liefde en verder niets. Daar leef ik voor.  

Liefde is er altijd en overal. Het is er als je je hart opent. Liefde en 

genade. Net liep ik naar boven. Ik had honger, bezocht het toilet en 

liep het Open Huis binnen. Daar lag een appel. Dat is pure genade.

Toen ik in detentie zat heb ik me laten dopen. De nacht ervoor 

droomde ik dat er iemand naar me toe kwam met een grote bos 

rozen in zijn hand. De Pauluskerk is een huis van rozen. Een huis van 

liefde. Mensen stellen hun hart open voor anderen. Ik zie hoe mensen 

hier elke dag rozen uitdelen. Elke keer dat de voordeur open gaat is er een groot boeket. 

Binnenkort dient mijn zaak bij de Raad van State. Dan hoor ik of ik toch in Nederland mag blijven. 

Tweeëntwintig jaar geleden vroeg ik een verblijfsvergunning aan. Mensen uit het asielzoeksers-

centrum waar ik was zeiden: ’je moet de waarheid niet vertellen! Verzin een verhaal, dan maak je 

meer kans.’ Ik was heel bang dat ik terug moest, dus stom genoeg luisterde ik naar hen. 

Later heb ik de waarheid verteld, maar toen was het te laat.

Wat gebeurd is is gebeurd. Ik leef zo goed mogelijk. Ik heb een zoon van 17 die ik regelmatig kan 

zien. De zon die door het raam naar binnen schijnt is een vriendelijk gebaar. Ik geniet van wat de 

dag brengt. Ik zing en maak muziek. Ik volg gitaarlessen en treed op tijdens het Paulus Podium, 

doe vrijwilligerswerk en probeer mensen vooruit te helpen. Zo hoop ik meer liefde in de wereld  

te brengen. Ik heb hart voor mijn stad, Rotterdam. Ik wens mijn stad het beste toe. Een veilige stad,  

met saamhorigheid. Ik zeg: ‘Jezus voor Rotterdam, Rotterdam voor Jezus’.”

Michael Kap is bezoeker 
van de Pauluskerk en 
actief deelnemer aan de 
culturele activiteiten

Michael



Onze medewerkers 
De Pauluskerk is open voor iedereen! Zeven dagen per, 24 uur per dag, 363 dagen 

per jaar. Zonder de inzet van al onze (betaalde en onbetaalde) medewerkers zou 

dat onmogelijk zijn. Dankzij hen kunnen wij doen waar wij voor staan. Al deze 

mensen werken vanuit het gevoel er te willen zijn voor hun naaste, om iets te  

betekenen voor mensen die door anderen niet woren gezien en gehoord of vanuit 

een betrokkenheid met de stad. 

In de Pauluskerk werken ruim 250 vrij-

willigers. In het Open Huis, het Eethuis,  

Kledinghuis, bij het Welkom, de kosterij 

of bij een van de werkprojecten of  

culturele activiteiten. Een geweldige  

inzet, die zeker niet vanzelfsprekend is: 

wij koesteren deze en zijn er dankbaar 

voor.

De helft van de vrijwilligers werkt lan-

ger dan twee jaar bij de Pauluskerk en 

ruim eenderde langer dan vijf jaar. In 

2019 hebben we 64 nieuwe vrijwilligers 

mogen verwelkomen en zijn er 39 vrij-

willigers om diverse redenen gestopt, 

vrijwel altijd met een goed afscheid.

Ook wat betreft de leeftijdsopbouw  

is de Pauluskerk een mooi gemêleerd 

gezelschap (zie grafiek). 

ATTENTIEBELEID EN PILOT  

KWETSBARE VRIJWILLIGERS

In 2019 zijn we begonnen met attentie-

beleid dat beschrijft welke attentie vrij-

willigers ontvangen bij 1, 2, 5, 10 of 25 

jaar dienst. 50 vrijwilligers kregen een 

attentie. Ook heeft de coördinator vrij-

willigerswerk namens de Pauluskerk mee-

gewerkt in een landelijke pilot van net-

werk DAK, die de  inzet van kwetsbare 

vrijwilligers onderzoekt. Naar aan leiding 

van die pilot heeft DAK een brochure uit-

gegeven met bruikbare tips voor organi-

saties die (willen gaan) werken met 

kwetsbare mensen als vrijwilliger. 

UITJE VOOR VRIJWILLIGERS EN 

BEZOEKERS

Ook is er in 2019 weer een uitje georga-

niseerd. 70 vrijwilligers en bezoekers 

gingen naar het Open Luchtmuseum in 

Arnhem voor een geheel verzorgd dag-

je uit. Er waren daarnaast verschillende 

vrijwilligersbijeenkomsten, voor bestaan-

de vrijwilligers, maar ook voor poten-

tiële vrijwilligers: mensen die zich oriën-

teren op een vrijwilligersfunctie in de 

Pauluskerk. Daarnaast waren er weke-

lijkse rondleidingen aan bedrijven, 

ambte naren, scholieren, studenten, pro-

fessionals en anderen met interesse in 

ons werk.  Er waren veel individuele, 

ondersteunende gesprekken, evaluatie-

gesprekken en ‘exitgesprekken’ met 

vrij willigers, waarbij vrijwilligerscoördi-

nator Marga Baas en intern begeleider 

Huub de Weerd een centrale rol speel-

den. 

Op 01-01-2019 was er 11,7 FTE aan be-

taalde medewerkers. In 2019 zijn er 

twee nieuwe medewerkers in dienst ge-

treden, 5 contracten verlengd en heb-

ben we van 4 medewerkers afscheid 

genomen. Op 31-12-2019 was er 9,4 FTE 

aan betaalde medewerkers.
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 Met de Diaconie van de Hervormde 

Gemeente Rotterdam Centrum bestaan 

afspraken over langjarig gebruik "om 

niet" van het kerkgebouw. Verder wor-

den de kosten van de predikantsplaats 

gedragen door de diaconie, en is sprake 

van een aanzienlijke jaarlijkse financiële 

bijdrage tot ruim een derde van de jaar-

lijke lasten. In 2019 was er een aantal 

malen georganiseerd overleg tussen de 

voorzitters van Diaconie en Pauluskerk. 

Dat contact draagt bij aan een construc-

tieve werkrelatie.

 De gebouwencommissie waarin Paulus-

kerk en Diaconie besluitvorming over 

exploitatie en onderhoud van het kerk-

gebouw voorbereiden functioneerde in 

2019 voorspoedig. 

 De Pauluskerk ontvangt structureel 

omvangrijke bedragen van enkele ano-

nieme vermogensfondsen. In 2019 is de 

constructieve relatie met deze fondsen 

gecontinueerd.

 In het jaren 2017 tot en met 2021 ont-

vangt de Pauluskerk omvangrijke schen-

kingen van een ondernemende familie 

uit de regio Rotterdam. Besteding vindt 

plaats in overleg met de schenkers.

 In 2019 werden opnieuw opbrengsten 

ontvangen in het kader van de Bed-Bad-

Brood regeling, iets wat wij vooraf niet 

hadden voorzien. De Pauluskerk stelt 

slaapfaciliteiten beschikbaar en ontvangt 

daarvoor een bijdrage in de kosten.

 De Pauluskerk is een vrijwilligersorga-

nisatie. Voor een beperkt aantal functies 

wordt gesteund op betaalde professio-

nele krachten. De Pauluskerk hanteert 

een fatsoenlijk maar bescheiden arbeids-

voorwaardenbeleid. Er is geen verzeke-

ring tegen kosten van langdurige ziekte/ 

arbeidsongeschiktheid. Ten laste van 

het resultaat in 2019 is een voorziening 

gevormd voor kosten van langdurige 

ziekte van betaalde krachten (voor zover 

die kosten reeds in 2019 voorzienbaar 

waren). In 2019 vond eveneens een vrij-

val plaats van een eerder gevormde 

voorziening in verband met langdurige 

ziekte van een werknemer. 

 De Pauluskerk heeft, in relatie tot de 

verplichtingen, een klein eigen vermogen. 

Om de exploitatie op lange termijn zeker 

te stellen is een goede relatie met ver-

mogensfondsen, kerken, partculieren, de  

vereniging Vrienden van de Pauluskerk, 

én de Diaconie van de Hervormde  

Gemeente Rotterdam Centrum essen tieel. 

Met die laatste partij zijn afspraken ge-

maakt over bijdragen aan de kosten van 

het werk in de Pauluskerk die gelden voor 

een veel langere periode dan een jaar.

 Bestuurders ontvangen geen belo-

ning; alle out of pocket kosten van het 

bestuur worden door de bestuursleden 

zelf gedragen.

 In maart 2020 heeft het bestuur de 

jaarrekening over 2019 vastgesteld. De 

rekening sluit met een bescheiden over-

schot ad € 5.990. De jaarrekening is ge-

deponeerd bij het Stichtingenregister 

van de Kamer van Koophandel (en ook 

te raadplegen via de website). De jaar-

rekening heeft dezelfde opzet als vorige 

jaren, namelijk met een presentatie van 

uitgaven "per kostensoort". Het bestuur 

heeft besloten dat ten behoeve van het 

jaarverslag een presentatie van kosten 

"op activiteitenbasis" nuttig is. Het is 

onze verwachting dat zodoende voor de 

gebruikers van jaarrekening en jaarver-

slag een transparant beeld beschikbaar 

is van baten, lasten, kosten van de ver-

schillende activiteiten en de samenstel-

ling van het vermogen.

 Namens Diaconaal Centrum Paulus-

kerk zijn fondsen geworven ten behoeve 

van het project Warm Rotterdam. In 

2019 is Stichting Warm Rotterdam opge-

richt. Deze rechtspersoon zet alle activi-

teiten voort, die door Diaconaal Centrum 

Pauluskerk in de voorperiode zijn geïni-

teerd. Tussen Diaconaal Centrum Paulus-

kerk en Stichting Warm Rotterdam heeft 

in 2019 een afrekening plaatsgehad. 

Daarbij is het saldo van (i) bijdragen van 

fondsen en gemeente ten behoeve van 

het project Warm Rotterdam, en (ii) uit-

gaven die Diaconaal Centrum Paulus-

Financiën
Het jaar 2019 is voor de Pauluskerk financieel voorspoedig verlopen. 

We vermelden een paar zaken puntgewijs:
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kerk deed ten behoeve van het project 

verrekend. In 2019 betrof dat (i) kosten 

ten behoeve van de permanente cam-

pagne (website, social media), (ii) kosten 

van de deelprogramma's ("Uit de schul-

den " en "Werk dat je past") en (iii)  

kosten van netwerkvorming (jaarlijkse 

bijeenkomst en lezing, netwerkbijeen-

komsten en expertmeetings), tot een 

totaalbedrag van ruim EURO 60.000. Na 

de afrekening tussen Diaconaal Centrum 

Pauluskerk en Stichting Warm Rotter-

dam heeft die laatste de activiteiten 

voortgezet.

 In 2019 is overeenstemming bereikt 

met de Dienst Gemeentelijke Belastingen 

van de Gemeente Rotterdam over de 

aanslagen OZB die aan Diaconaal  

Centrum Pauluskerk sinds 2013 zijn op-

gelegd. De uitkomst is dat de Pauluskerk 

voor de OZB is vrijgesteld. De gevormde 

voorziening is in 2019 volledig vrijgeval-

len. Dat verklaart (voor een belangrijk 

deel) de aanzienlijke afname van de in-

directe kosten in 2019.

BATEN IN EURO’S 2019 2018

Bijdrage Diaconie Hervormde 

Gemeente Rotterdam Centrum

244.344 240.264

Overige kerkelijke bijdragen 34.394 31.528

Giften van Fondsen (zie overzicht*) 244.250 391.000

Bijdrage Vrienden van de Pauluskerk 10.100 8.639

Giften derden 159.444 138.921

Vergoeding gebruik kerkzaal 34.464 35.303

Vergoeding nachtopvang 95.813 99.150

Buffetexploitaie 10.166 7.762

Baten uit projecten 0 2.828

Overige baten 20.046 16.712

rentebaten 2 123

TOTAAL BATEN 853.023 972.126

LASTEN OP PROJECTBASIS IN EURO’S 2019 2018

Helpen waar geen helper is

Open Huis 162.959 162.139

Eethuis 112.036 113.614

Nachtopvang 71.464 72.209

Individuele hulpverlening 56.561 55.743

Symposia 24.179 29.863

Rotterdamse Armoededag/

Wereldarmoededag

20.234 6.866

Dagjes uit en extra aandacht feestdagen 28.976 27.678

totaal Helpen waar geen helper is 476.409 468.112

Versterken levenskracht

Werk, Opleiding en Dagbesteding 99.611 94.398

Lunchroom 58.684 65.297

Pauluskerk Kunst & Cultuur 136.389 143.854

Sportactiviteiten 12.429 11.104

totaal Versterken levenskracht 307.113 314.653

Indirecte kosten 63.511 185.830

TOTAAL LASTEN 847.033 968.595

resultaat 5.990 3.531
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Slot en dankwoord

De markt is oppermachtig en lost zoge-

naamd ‘alles’ op. De overheid heeft er 

geen zin meer in en laat grote groepen 

mensen in de steek. Het spant er om 

vandaag de dag. Toekomst en verande-

ring moeten vooral van ons komen, de 

‘gewone’ mensen. Persoonlijk en samen, 

in vereniging. Het gaat in de huidige 

samenleving vooral om twee vormen van 

de bijzondere kunst van de herberg-

zaamheid, zou je kunnen zeggen.  

Allereerst ons oefenen in de kunst van 

de hoop. Ernst Bloch laat ons in zijn 

grote boek ‘Das Prinzip Hoffnung’ zien, 

dat alleen onze gevoelens van hoop en 

verwachting ons kunnen aansporen 

geen genoegen te nemen met de status 

quo van onherbergzaamheid en onge-

lijkheid. “Het gaat erom opnieuw te 

leren hopen, want de hartstocht van de 

hoop maakt ons mensen breder in plaats 

van smaller”, zegt Bloch. Hoop is geen 

soft concept. Hoop is bittere noodzaak. 

Hoop doet je in verzet komen en niet 

langer instemmen met de gang van  

zaken van nu, in Den Haag, in Brussel 

of daarbuiten. Zonder hoop gebeurt er 

niets. Het tweede is ons oefenen in de 

kunst van wat Hannah Arendt noemt 

‘amor mundi’, de liefde tot de wereld. 

Wij zijn zo gewend bijna heel onze 

samen leving te zien in termen van  

privé-bezit en privé-belang. Ja, wat is er 

in ons leven zo langzamerhand niet  

geprivatiseerd?! Voor Arendt zijn dat 

allemaal vormen van wat zij noemt 

‘wereldloosheid’. Het gaat in onze tijd 

om de herontdekking van de wereld. 

Het gaat erom, dat wij die wereld weer 

terug geven aan ons allemaal. Wij kun-

nen het ons helemaal niet permitteren 

de wereld, de aarde, onze samenleving, 

onszelf over te laten aan bedrijfsleven 

en overheid. De aarde, de wereld, onze 

samenleving, zij worden alleen maar 

bewoonbaar en gastvrij, als zij weer 

voorwerp worden en blijven van onze 

voort durende aandacht, van onze voort-

durende betrokkenheid, van ons voort-

durende gesprek over hoe het ermee 

verder moet. Over ‘de staat van de stad’. 

Daarover moet het gaan, steeds weer en 

voortdurend. Wij mensen wonen in  

steden en dorpen. Niet in een land.  

En vanuit dat voortdurende gesprek en 

onze voortdurende aandacht voor de 

Aarde, in actie komen voor ons dorp en 

onze stad, herbergzaam voor allen. Dat 

is waar de Pauluskerk in gelooft en 

waarvoor zij probeert te staan. 

Medio 2019 namen we afscheid van  

Giselle Vegter. Jarenlang was zij het 

warmkloppend hart van het project 

‘Kunst en Cultuur’. Op alle mogelijke 

manieren en in nauw contact met onze 

bezoekers zorgde zij ervoor, dat Kunst 

en Cultuur een integraal en belangrijk 

onderdeel werden van het geheel van 

activiteiten van de Pauluskerk. Wij zijn 

Giselle daarvoor zeer dankbaar! Ook 

namen we afscheid van Carolien van 

den Akker, die Giselle waarnam tijdens 
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haar periode van zwangerschap. Veel 

dank ook aan Carolien! Ook was er af-

scheid van Jesse de Jong als coördinator 

van het programma ‘Werk, opleiding 

en dagbesteding.’ Veel dank ook aan 

Jesse voor zijn inzet voor de Pauluskerk 

en haar bezoekers! In de loop van 2019 

werd Herman van Loenhout, één van 

onze kosters, helaas voor een langere 

periode ziek. Gelukkig gaat het hem  

inmiddels beter. In de loop van 2019 

ging ook een aantal nieuwe betaalde 

medewerkers met ons meedoen: Ayça 

Biliç als coördinator van het project 

Werk, Opleiding en dagbesteding en 

Steff Geelen als coördinator van het 

Kunst en Cultuur-programma. 

Hard gewerkt is er ook in de Commissie 

van Bijstand en de daaraan verbonden 

werkgroepen om op een zo goed mo-

gelijke manier vorm en inhoud te geven 

aan de activiteiten van de Pauluskerk 

als geloofsgemeenschap. Met grote be-

trokkenheid is er in het bestuur ook in 

2019 gewerkt aan het prachtige ‘project’ 

Pauluskerk en meegeholpen de Paulus-

kerk richting, voor-waarden en inhoud 

te geven voor de komende jaren. 

Alles wat er in de Pauluskerk wordt  

gedaan zou niet mogelijk zijn zonder 

de enorme betrokkenheid, inspiratie, 

energie, trouw en creativiteit van al die 

mensen die meedoen: de vele (nieuwe) 

vrijwilligers, de medewerkers van de 

Kosterij, de andere betaalde medewer-

kers, de Medische dienst, bestuursleden, 

leden van de Commissie van Bijstand, 

de mensen in de verschillende Werk-

groepen en Clusters. Dank voor al jullie 

betrokkenheid en inzet in 2019! In de 

bijlage vindt u een overzicht van alle 

mensen die meededen. Dank ook aan alle 

mensen van de Nico Adriaan Stichting, 

betrokken bij de Lunchroom, die onver-

moeibaar mede zorgden voor een le-

vendig en gastvrij kerkplein en voor 

een welonderhouden inwendige mens. 

Hetzelfde geldt voor alle donateurs, 

sympathisanten, kerken en diaconieën, 

stichtingen en fondsen, particulieren, 

die het werk van de Pauluskerk het af-

gelopen jaar steunden, moreel, spiritu-

eel en financieel, in geld of in natura. 

Heel veel dank daarvoor!    

Het werk van de Pauluskerk is ook in 

2019 op meerdere terreinen kundig en 

constructief ondersteund door de mede-

werkers van Samen 010. Ook daarvoor 

veel dank!

Tot slot ook deze keer een woord van 

dank aan de onbaatzuchtige inzet van 

de fotografen die ons werk voor dit ver-

slag in beeld hebben gebracht - Jan van 

der Ploeg en Hans Tak (foto’s daklozen-

dag) en aan Joost Radstake van Studio 

Voetnoot, die evenals voorgaande jaren, 

dit verslag heeft vormgegeven: mooi, 

kleurrijk, overzichtelijk en goed leesbaar. 

       

ds. Dick Couvée

diaconaal predikant/directeur

Rotterdam, mei 2020
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Kernbestuur Pauluskerk 
Jan van den Bos
Dick Couvée
Wolter Pot
Marian van Verschuer 

Leden Bestuur Stichting Diaconaal 
Pauluskerk 
Jan Blankers
Jan van den Bos (voorzitter)
Dick Couvée (directeur/adviseur)
Chris van Houwelingen
Ernst van Koesveld
Dideri Mattijsen
Elisabeth van Opstall
Wolter Pot (Penningmeester)
Marian van Verschuer (Secretaris)
Lisa Hendriks (2e secretaris)

Leden Commissie van Bijstand 
Pauluskerk
Jan Blankers
Dick Couvée
Jan Fraanje
Anneke van Leeuwen
Hans van der Sluis
Henk Wuister
Hanni Bijl-van Gelder
Sjany Middelkoop
Hans van der Linden
Ank van der Spek

Leden Bestuur Pauluskerk  
Vluchtelingenwerk OMZO 
Hilde van Asperen
Johan Breukels
Dick Couvée
Elisabeth de Jong-van der Kuip
Ineke Palm (voorzitter)
Jacques Willemse

Leden Bestuur Vrienden van de 
Pauluskerk
Lisa Hendriks
Ben van der Lem
Elisabeth van Opstall
Hilde Stuart
Eva Walbeek
Anne Weeda 

Huismeesters OMZO
Kees Knol
Henk Wuister

Welkom
Til Berg
Ineke Bienefelt
Janet Dalmeijer
Joke van Dijk
Meindert Feddes
Jan Jeronimus
Robin Kolleman
Peter Koole
Joly Moerman
Ellen Mulder
Thea Prins
Nelleke Quartel
Fred van Riemsdijk
Gon Stalling
Janneke Verhaar
Barbara van Willigen
Kitty de Vries

Orgelcommissie 
Jan Blankers
Kees van Goeverden
Hans van der Tholen
Thea Verhagen

Kunst en Cultuurgroep 
Carolien van den Akker
Jacoline van de Berg
Andrea Bessa
Lies van Bommel

Dick Gebuys
Steff Geelen
Adrian Goormachtigh
Walther van den Heuvel
Marcha van den Hurk
Ilse van der Laan
Sarah Los
Katherine Macbride
Jaime Nahona
Luc Opdebeeck
Stanislaw
Giselle Vegter
Ed Versloot
Anita van Ast 
Lola Visser

Werkgroep Geloofsgemeenschap 
Dick Couvée
Sjany Middelkoop
Huub de Weerd
Paulien Matze
Marijke van Essen

Vrijwilligers Wereldwinkel 
Rozine Mahari Rufi
Marianne Stompedissel
Ada van der Sluis
Hans van der Sluis

Kapster
Viktoriya Post-Kratko

Vluchtelingenwerk
Kees Knol
Alice Kruisselbrink-Roerdink
Vera Couvée
Ingemarij Sjoer 
Hans van der Sluis
Henk Wuister
Sjany Middelkoop-Goudriaan 

Overzicht medewerkers/vrijwilligers Pauluskerk 2019
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Lunchroom 
Pauline Donk
Tom Schneider
Akbar Akramov
Henk. 

Fietsenwerkplaats 
Michiel van Alten
Leon Bruijs
Aziz Outtaleb
Guechati Hachemi

Financiele en Adminstratie  
ondersteuning 
Piet Middelkoop
Anne-Marie Valkenburg
Kitty de Vries

Stilteviering 
Don Mader
Annemarie Smith Bertschi
Machteld Teekens
Huub de Weerd

Vrijwilligers kosterij 
Akbar Abkramov
Gholan Canchi
Arslan Cinoglu
Gorden Crymble
Patrick van Gelder
Ayana Getahun
Harry Quartel
Hans van der Sluis
Leo Smetsers
Yonas Tekesta
Aziz Touriale
Josef Twizeyimana
Anne-Marie Valkenburg
Nicole van de Zwam
Luciano Venturatiago

Schoonmaak 
Azizi Touriale
Ben Roubach 
Gordon Crymble 

Eethuis 
Akbar Abkramov
Ana Maria Adserias Requena
Ans Berkhout
Ashleigh Hovermale
Carolina Isola
Denise van Dongen
Eefje Vermeer
Eva Lavooij
Eva Moraal
Fietje Wattimena
Hamid Essalhi
Hanni Bijl-van Gelder
Imorita Kiran
Inge Moerman
Irma Poorter
Jacomien Rozendaal
Joop Nagtegaal
Josef Twizeyimana
Kim Sala
Madiha Radhi
Marianne Schouten
Marion Behrend
Milena Zychlinsky Scharff
Monique Mourik
Nathalie Duvekot
Noor Suhayli
Nora Vardanjan
Ola Abboud
Paul Heon
Ria Edelman
Ruud Wijngaarden
Sara Ghasemi
Sarah Los
Sarina Benca
Yonas Kiflemichael

Redactie Pauluswerk
Dick Couvée
Hans Valkenburg

Betrokken medewerkers Samen 010
Alexander Borst
Hanny de Kruijf
Wilma Petersen
Anne-Karinne Sanders

Maria Tavares
Heidi van der Wijk

Boekhouding
Piet Middelkoop

Bijbelstudiegroep 
Kees Schakel

Advocaat
mr. Pieter de Bruin

Gebouwcommissie Pauluskerk 
Rob Blanc
Dick Couvée
Chris van Houwelingen
Joeri Snel

Bloemengroep 
Marga Baas
Hanni Bijl-van Gelder
Annelie Couvée-Kooyker

Kledinghuis 
Coby Hendrikx
Tina Schrell
Rahma Wati
Edwin van der Wielen
Gon Stalling
Gerda Haver

Naaiatelier 
Carolien Buis
Kek Langerak

Maatschappelijk werk 
Mirjam Hoeksema
Joly Moerman
Ed Mekes
Carrie Seelen
Janet Dalmeijer
Ninja Bakelaar

Medische dienst Pauluskerk 
Marie Kok-Egu
Bea Kruse
Ton Molenaar
Thea Noga
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Lina Bezhanova
Michelle Tongerloo
Anne Eva Speeks
Niels Chavannes 
Marleen de Puydt
Huub de Weerd
Fleur Vriend
Cora Strack
Leanne Brouwer
Jeanette Witvliet

Vrijwilligers Taalles 
Linda Blok-Bussard
Lies van Bommel
Elisabeth de Jong-van der Kuip
Pamela Russell
Ruud Swildens
Banu Yildiz-Orhan
Ingemarij Sjoer 

Pastoraatsgroep 
Jaap Beukema
Nico Binnendijk
Jan Blankers
Dick Couvée
Co Elshout
Marijke van Essen
Hans van der Linden
Paulien Matze
Sjany Middelkoop-Goudriaan
Inge Moerman
Charles Morse
Barbara Triesschijn
Huub de Weerd
Henk Wuister
Antje Damstra 
Gordon Crymble
Marga Baas

Communicatie en  
maatschappelijke actie
Marlyn van Erp
Jacqueline Kolpa
Joost Radstake
Anne-Karinne Sanders
Ester Segers 
Desiree Valten
Christine de Vos 
Erik Richters

Fotografie:
Jan van der Ploeg 
Ton Sonneveldt 
Hans Tak 
Patrick van der Jagt

Kerkcafé 
Dick Couvée
Gorden Crymble
Marijke van Essen
Inge Moerman
Charles Morse
Barbara Triesschijn
Huub de Weerd
Henk Wuister
Hans van der Sluis
Non van Driel
Antje Damstra
Marga Baas

Programmaleider Warm Rotterdam 
Annemarieke van Egeraat  
(Warm Rotterdam)

Yoga
MarySoL Henao 
Gerda Haver
Saskia de Rover
Huub de Weerd

Mindfulness
Huub de Weerd

Sportactiviteiten
Erik Smeets

Coördinator Leerhuis Kees Schakel
Wim van Stiphout

Open Huis  
Akbar Abkramov 
Mesgena Abraha Segid 
Jaap Beukema 
Ieke Boelema 
Mandy Bos 
Hannie Brinkman 
Jannie Bruijnis 
Leon Bruijs 
Gorden Crymble 
Ria Dingemans 
Non van Driel 
Hamid Essalhi 
Rob Franken 
Wim de Groot 
Hanneke Guijt 
Virginia Harpal 
Lisa Hendriks 
Käthy Hessling-Kroeske 
Jenny Hoek-van Welzen 
Saida Idrissi 
Rima Jamkochian 
Ravin Jethoe 
Nelleke Jonker 
Ron Kassenband 
Yonas Kiflemichael 
Fanny Klaassen 
Kees Knol 
Anneke Kooimans-van Toornenberg 
Luka Koolen 
Jeannette Kortland 
Antoine Laffez 
Edith de Leeuw-den Bouter 
Anneke van Leeuwen 
Silvia Lieveld 
Lorre Luther 
Rozina Mahari Rufi 
Almaz Massa 
Inge Moerman 
Joly Moerman 
Joop Nagtegaal 
Maria de Pina 
Jennifer Pinas 
Suzy Rankovic 
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Mariska Rehorst-Nieuwhorst 
Mandy v/d Sandt-van de Langenberg 
Marianne Schouten 
Tina Schrell 
Carrie Seelen 
Ank van der Spek 
Marije van de Staaij 
Anastasia Stomina 
Marianne Stompedissel 
Luciano Ventura Tiago 
Janneke Verhaar 
Jan Verhoog 
Zilanda Viera 
Martijn Visser 
Liesbeth Vollemans 
Rahma Wati 
Aisha van Wijngaarden 
L.A. Yousif 
Inge Zwaal 
Liesbeth Vollemans 
Aisha van Wijngaarden 
Frieda de Wit-van Orden 
Inge Zwaal 
Rima Jamkochian 
Christina Papillon 
Joris Rienks 
Angelique van Baren 
Jan Ryzynski 
Lina Acoudad 
Asma Mataich 
Shirley Reijnhout 
Edita Ghukasyan 
Abrah Gebrecherkos 
Claire Souverain 
Hans van der Tholen 
Laura Nijkamp 
Ola Aboud 
 
Pais-werkgroep  
Dick Couvée  
Dick Gaasbeek 
Corien de Gier 
Frans Griffioen 
Wim Nottroth 
Jacqueline Smits 
Kees Thieme

Staf Pauluskerk 
Marga Baas (coordinator vrijwilligerswerk)  
Jan Blankers (bestuur DCPK en commissie van bijstand)  
Maarten Boelhouwer (kosterij)  
Meindert de Boer (kosterij)  
Dick Couvée (predikant/directeur)  
Mirjam Hoeksema (maatschappelijk werk)  
Sander de Koning (kosterij)  
Thuy Trinh (kosterij)  
Herman van Loenhout (kosterij)  
Sjany Middelkoop-Goudriaan (vluchtelingenwerk)  
Ingemarij Sjoer (vluchtelingenwerk) 
Anne-Karinne Sanders (secretariaat)  
Ester Segers (coördinator maatschappelijke actie & communicatie)  
Joeri Snel (manager primair proces)  
Cora Strack (doktersassistent)  
Lina Bezhanova (doktersassistent) 
Ben Suurland (kosterij)  
Huub de Weerd (intern begeleider)  
Steff Geelen (programmacoördinator Kunst & Cultuur) 
Giselle Vegter  (programmacoördinator Kunst & Cultuur, uit dienst 2019) 
Carolien van den Akker (zwangerschapsvervanging) 
Ayça Bilic (programmacoördinator werk, opleiding en dagbesteding) 
Jesse de Jong (programmacoördinator werk, opleiding en dagbesteding, uit dienst 2019) 
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s t i c h t i n g
ROTTERDAM

Colofon
Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk
Mauritsweg 20, 3012 JR Rotterdam
Telefoon: 010 - 411 81 32
E: info@pauluskerkrotterdam.nl

www.pauluskerkrotterdam.nl

 

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:  NL11 TRIO 0379 4879 93

Stichting OMZO:  NL59 TRIO 0391 2279 12

Ondersteunende stichtingen 
en fondsen:
De Johanna Donk–Grote Stichting 
Dr. C.J. Vaillant Fonds
FondsDBL 
Fonds Wiggers van Kerchem
G.Ph. Verhagen-Stichting 
Hofsteestichting 
Kansfonds
KNR - Projecten in Nederland (PIN)
Maatschappij van Welstand
Sint Laurensfonds
Snickers - de Bruijn Stichting
Stichting Bevordering van Volkskracht
Stichting Buitenlandse Werknemers Rijnmond
Stichting Fonds van NRC Handelsbladlezers
Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. 
Stichting Voormalig Nederlands  
Hervormd Rusthuis
Stichting Mundo Crastino Meliori
Stichting Physico 
Stichting Rotterdam 
Stichting Solidarodam
Van Cappellen Stichting 
Erasmusstichting
Stichting Marguérite Antoinette Rotterdam
Oranje Fonds
Stichting Sanssouci
Stichting Triodos Foundation
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Van Leeuwen Van Lignac Stichting
Marion G. Polak Stichting        
Stichting Paul en Hanneke van den Hoek  
Gemeente Rotterdam 
En enkele anonieme particuliere fondsen.

Fundatie Van 
den Santheuvel, 
Sobbe


