
Onthamsteren. Onder die titel voerden we 

afgelopen 20 juni op Wereldvluchtelingendag 

actie voor de mensen zonder verblijfspapieren 

en de arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-

Europa in de regio Rijnmond. Kern van de 

actie: vlak voor de coronacrisis sloegen veel 

mensen extra voedsel en gebruiksartikelen in, 

want je weet maar nooit. Veel van dat alles 

stond inmiddels ongebruikt in de kast. Wat is 

er beter dan ongebruikt voedsel om te zetten in 

gebruikt voedsel en daarmee andere mensen 

te helpen?! En dus zamelden we die zaterdag 

met elkaar enthousiast pasta, rijst, linzen, pot- 

en blikgroenten, tandpasta, zeep, shampoo en 

dergelijke in om voedselpakketten te maken voor 

andere mensen in nood. Met de actie raakten 

we duidelijk een gevoelige snaar. Een flinke 

groep Rotterdammers bracht hun waren naar 

de Pauluskerk. Het aantal mensen dat geld aan 

de Pauluskerk doneerde was nog veel groter. 

Het nieuws over “Onthamsteren” vond zijn weg 

naar de regionale en de landelijke pers. Andere 

hulporganisaties in het land belden of ze het idee 

ook mochten gebruiken. Ja, natuurlijk.

Steeds duidelijker wordt, dat corona veel 

meer inhoudt dan een ziekte die onder ons 

mensen heeft huisgehouden. Het is de 

stilte voor de storm. Veel mensen raakten 

inmiddels hun baan kwijt en nog veel meer 
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zullen volgen. Dat geldt voor de mensen met 

de Nederlandse nationaliteit, werkend op een 

flex- of nulurencontract, de zzp-ers. Maar het 

geldt des meer voor de mensen, die er sociaal 

en economisch nog veel zwakker voorstaan 

dan zij. De mensen die ongedocumenteerd 

zijn: vluchtelingen en arbeidsmigranten uit de 

landen van Afrika en Azië. De arbeidsmigranten 

uit de landen van Midden- en Oost-Europa. 

De mensen zonder verblijfspapieren staan het 

meest zwak. Het is hen in Nederland verboden 

te werken voor de kost. Zij werken natuurlijk 

wel, maar zijn veroordeeld dat te doen ergens 

in de schemerzone van de economie. Als 

schoonmaker, oppas, in de bouw en in de haven. 

Hetzelfde geldt, zij het in mindere mate, voor de 

arbeidsmigranten uit landen als Polen, Bulgarije, 

Hongarije, Roemenië. Een recent groot artikel 

in Trouw onder de titel “Moderne slavernij in 

het Westland” laat zien hoe zwak hun positie 

is op de arbeids- en woningmarkt. Velen van 

deze mensen doen werk, dat essentieel is voor 

de economie en welvaart van Nederland. De 

KLM’s van deze wereld worden ogenblikkelijk 

gered, zelfs als zij geen enkele reserve hebben 

opgebouwd voor magere jaren. Als het gaat 

om het bieden van bestaansbescherming en 

-zekerheid aan deze mensen geeft Nederland 

niet thuis. Voor hen geldt eenvoudigweg: geen 

werk, geen geld, geen eten, geen huis. 

Een vangnet onder het vangnet
door Dick Couvée



Het is om die reden, dat we besloten hebben 

de actie “Onthamsteren” door te zetten en 

structureel te maken. De mensen zonder 

verblijfspapieren en de werkers uit Midden- en 

Oost-Europa mogen geen gebruik maken van 

de steun van de Voedselbank. Zij zijn geen 

Nederlanders met rechten als Nederlanders. 

Dus! En dus werken we nu als Pauluskerk toe 

naar een “Voedselbank” voor de mensen, voor 

wie de Voedselbank niet is bedoeld. Het gaat 

om een vangnet onder het vangnet. Willen we 

dat ? Nee. In een welvarend land als Nederland, 

waar het geld bij velen tegen de plinten klotst, 

zijn het bestaan en de noodzaak van zoiets 

als een Voedselbank een gotspe. We willen 

het niet, maar we gaan het wèl doen. Onder 

protest. Om gewoon te doen wat ons te doen 

staat: helpen waar geen andere helper is. Wie 

geen eten heeft, kan niet leven. Zonder een 

minimum van bestaan gaat het niet. En dus 

een “Voedselbank”, te eten geven. En tegelijk 

een “Voedselbank” als teken aan de wand en 

als instrument voor maatschappelijke actie. Wij 

willen als Pauluskerk niet leven in een land waar 

Voedselbanken moeten worden opgericht, omdat 

de overheid en samenleving als geheel hun 

verantwoordelijkheid niet nemen. Zelfs niet voor 

die honderdduizenden mensen, die hier zijn en 

in “moderne slavernij” het werk moeten doen dat 

aan de basis ligt van de Nederlandse welvaart en 

“trots”. Stank voor dank, heet zo iets. En ik houd 

niet van stank voor dank.

  

Overzicht kerkdiensten  
Iedereen is weer welkom om de kerkdiensten en avondgebeden in de Pauluskerk bij te wonen.  

De diensten worden ook online uitgezonden, op tijdstip van aanvang en zijn ook later te beluisteren op 

de website kerkdienstgemist.nl. In verband met Corona zijn we voorzichtig met het zingen tijdens de 

diensten. Iedereen mag mee neuriën, luisteren mag ook. Slechts enkele mensen uit de kerkgangers 

die zich hebben opgegeven zingen op plaatsen die voor hen en de anderen veilig zijn. Dit wordt op 

zondagmorgen ter plekke spontaan geregeld. Voorzichtigheid is wijsheid nu, ook met het zingen,  

maar een kerkdienst helemaal zonder muziek en zang lijkt op een hemel zonder engelen.

  

 Zondag 5 juli 10.30 uur
 Voorganger ds. Dick Couvée 

 Opgeven bij: janblankers@yahoo.com of tel. 06 - 10 13 25 89. 

 Zondag 12 juli 10:30 uur
 Stilteviering o.l.v. Huub de Weerd 

 Alleen online te beluisteren. Opname vindt eerder plaats. 

 Avondgebed op vrijdag - ook online te beluisteren 20:00 uur
 3 juli  : voorganger Dick Couvée 

 10 juli : voorganger Co Elshout

 17 juli  : voorganger Jan Blankers 

 Kerkdienst op woensdagmiddag - ook online te beluisteren 12:00 uur
 22 juli : voorganger Jan Blankers

 29 juli : voorganger Jan Blankers

 5 augustus : voorganger Co Elshout

 12 augustus : voorganger Jan Blankers

 19 augustus : voorganger Co Elshout

 26 augustus : voorganger Co Elshout 



   

Overzicht activiteiten t/m vrijdag 17 juli 
   

Open Huis  Maandag t/m vrijdag 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  Maandag t/m vrijdag 09:30 - 14:00 uur
(b i j  de ingang)  Vrijwilligers van het Welkom helpen met vragen, afspraken en informatie. 

Kerkcafé  Dinsdag 7 en 14 juli (Dick Couvée) 12:00 - 13:00 uur
 Elke donderdag (Huub de Weerd of Inge Moerman) 

Eethuis  Maandag t/m vrijdag 17:00 - 18:00 uur
Kapper  Elke woensdagochtend 10:00 - 12:30 uur
 Gratis knipbeurt.  

Open Atel ier  Maandag 6 en 13 juli 13:30 - 16:00 uur
 Donderdag 2, 9 en 16 juli  

Schri jverscafé Elke woensdag  12:00 uur
Percussie  Woensdag 1, 8 en 15 juli 19:00 - 20:30 uur
 Adrian geeft percussielessen aan iedereen die dit leuk vindt.

 Er zijn trommels aanwezig. Toegang is gratis.  

Gitaar lessen  Elke dinsdag online   19:00 - 20:30 uur
 Aanmelden kan per mail aan: info@jaimenanoha.com 

Mindfulness  Donderdag 2, 9 en 16 juli online 13:00 - 14:00 uur
 Aanmelden kan per mail: huubdeweerd@pauluskerkrotterdam.nl. 

 Meld in de mail je 06-nummer en e-mailadres. 

         Zaterdag 18 en zondag 19 juli is de Pauluskerk gesloten!
 

Zomerrooster van maandag 20 juli t/m zondag 30 augustus

De Pauluskerk gaat deze zomer niet dicht, maar we draaien zes weken lang, van maandag 20 juli 

t/m zondag 30 augustus, een zomerrooster. De Pauluskerk is dan uitsluitend van maandag t/m vrijdag 

tussen 10:00-17:00 uur geopend. (Als het Eethuis sluit, sluit de Pauluskerk ook voor die dag.) 

In het weekend is de kerk gesloten. 

         Vrijdag 28 augustus is de Pauluskerk gesloten! (i.v.m. grote schoonmaak)

 

Open Huis  Maandag t/m vrijdag 10:00 - 16:00 uur
 Tijdens het zomerrooster zijn er aangepaste shifttijden: 10:00 - 11:15 uur

  11:15 - 12:30 uur

  12:30 - 13:45 uur

  13:45 - 15:00 uur

  15:00 - 16:00 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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Welkomstbal ie  Maandag t/m vrijdag 10:00 - 14:00 uur
(b i j  de ingang)  Vrijwilligers van het Welkom helpen met vragen, afspraken en informatie. 

Eethuis  Maandag t/m vrijdag 16:30 - 17:00 uur 
Kapper  Elke woensdagochtend 10:00 - 12:30 uur
 Gratis knipbeurt.  
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