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interview

De weg naar mededogen
“Elke week ga ik naar het schrijverscafé. Eerst ging ik met de bedoeling om met mensen in contact te komen. Maar 
ik heb er nog iets heel anders gevonden. Ik merkte wat er gebeurt als ik mijn herinneringen opschrijf. De eerste keer 
dat ik at in het restaurant van mijn oom, in Steenwijk. Veertien was ik toen. Als ik daaraan terug denk, word ik warm 
van binnen. Dan ben ik gelukkig, net als toen. Door te schrijven vind ik de weg naar binnen. Dwars door de lagen 
heen die daarbovenop zijn gegroeid, door alles wat ik in mijn leven heb meegemaakt. De nare en pijnlijke dingen. 

Door te schrijven ga ik naar binnen en thuis gaat dat 
soms door. Dan ervaar ik opnieuw wat er in het  
schrijverscafé is gebeurd. Een keer zat er iemand aan 
tafel die heel boos was. Mijn eigen negatieve gevoelens 
werden daardoor wakker gemaakt. Daarom reageerde 
ik boos terug. Thuis voelde ik wat die persoon bij mij 
had aangeraakt. Mijn woede en verdriet en onmacht.  
Al die emoties, die ik heb opgeslagen, door wat ik heb 
meegemaakt. Toen we de volgende keer weer samen 
aan tafel zaten was hij opnieuw zo boos. Maar omdat ik 
de weg naar binnen had gevonden kon ik kalm blijven. 
Zo zijn de dingen die gebeuren vaak een toets voor mij. 
Om te weten waar ik ben op de weg naar waarachtig-

heid en mededogen en verdraagzaamheid. Alles wat er 
gebeurt, positief of negatief, helpt mij verder op die 
weg. De activiteiten in de Pauluskerk helpen me heel 
erg. Ik voel me op mijn gemak. Ik kan hier zijn wie ik 
ben.”

De activiteiten in de Pauluskerk helpen  
me heel erg. Ik voel me op mijn gemak.  
Ik kan hier zijn wie ik ben.”
Ching Kuo, bezoeker van het Schrijverscafé  
en het Open Atelier

2 3



inhoudsopgave 

over de pauluskerk  
Hoe vaak denk je niet: “Dat kán toch niet…?” 6

helpen waar geen andere helper is 
Opvang, open huis en eethuis 8
Medische zorg 10

interview

“Deze vrouw liet mij niet los.”  12

helpen waar geen andere helper is 
Maatschappelijk werk 14

interview

“Een verademing” 16

levenskracht versterken 
Improviseren met Kunst en Cultuur 18
Werelden verbinden 20
Zinvolle dagbesteding 22

maatschappelijke actie

Noodopvang, hulp én actie voor arbeidsmigranten 24
‘Perspectiva Pauluskerk’ 26

tough love

Afscheid en aantreden 28

kerk 
Diensten en geloofsgemeenschap  30

organisatie

Medewerkers en vrijwilligers 32
Bestuur  34
Financiën 36

partners

Ondersteunende fondsen en particulieren 38

voorwoord

De Pauluskerk is er altijd geweest voor mensen in nood. 
In het coronajaar 2020 zien we veel nieuwe nood. 
Gelukkig worden weinig van onze bezoekers ziek. Wel 
hebben ze veel last van de gevolgen van de lockdown, 
bijvoorbeeld omdat ze hun werk in de informele sector 
kwijtraken. En omdat alles dicht is. Hoe kom je de 
lockdown door op straat? Hoe ziet thuisblijven eruit als 
je geen huis hebt?

Gelukkig blijft de Pauluskerk steeds open. We nemen 
extra maatregelen. Dertig mensen tegelijkertijd mogen 
binnen. Zo kunnen we zoveel mogelijk mensen bijstaan 
in hun primaire levensbehoeften.

De Pauluskerk helpt én dringt aan op structurele 
veranderingen in de samenleving, waardoor minder 
mensen in nood raken. We willen de stemmen van onze 
bezoekers versterken en opkomen voor hun belangen. 
Dat doen we met kunst en cultuur, met acties, met 
verhalen, en met presentie in de media.  
Veel (oudere) vrijwilligers kwamen nood gedwongen op 
grotere afstand van de Pauluskerk te staan.  

We zijn dankbaar voor al het werk dat toch doorgang 
vond: op afstand, overgenomen door anderen, stug 
volgehouden. We zijn dankbaar voor iedereen die het 
werk van de Pauluskerk steunde: met (vrijwillige) inzet, 
met financiële bijdragen, met giften in natura, met 
aandacht en medeleven, met gebed. We konden zo 
blijven werken aan een stad waarin iedereen er toe 
doet, ongeacht zijn of haar omstandigheden.

Ranfar Kouwijzer 

“In de Pauluskerk zie je kamers van 
het huis van onze samenleving waar 
je nog nooit bent geweest.  
Terwijl je dat huis dacht te kennen. 
De Pauluskerk is een song die ik nog 
moet schrijven.”  
Stef Bos, singer-songwriter
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over de pauluskerk 

Hoe vaak denk je niet: “Dat kán toch niet…?” 
Hoe bestáát het dat je in Nederland zomaar dakloos 
raakt? Hoe kán het dat je als arbeidsmigrant op straat 
belandt zodra je niet meer van economische waarde 
bent? Hoe is het mogelijk dat de schuldenindustrie 
miljoenen verdient aan arme, kwetsbare mensen, terwijl 
hulp uitblijft? Het klopt ook niet. Zó is het leven niet 
bedoeld. Ieder mens doet ertoe. Als mensen in onze 
samenleving worden uitgesloten, of uitgebuit, raakt dat 
ons diep. Die geraaktheid zet ons eerst stil. En dan in 
beweging.

Elke dag zetten wij onze deur open, voor iedereen, zeven 
dagen per week. Vrijwilligers schenken koffie en thee en 
serveren boterhammen in het open huis. Er is hulp en 
medische zorg. Allerlei culturele en praktische activitei-
ten nodigen mensen uit hun levenskracht te versterken 
en hun verhalen te vertellen. Zo proberen we ruimte te 
maken voor iets nieuws, voor uitzicht en hoop.   

De veerkracht die veel mensen in de Pauluskerk laten 
zien roept bij ons een diep respect op. De verhalen die 
we horen zetten ons in beweging, vanuit een geloof in 
een mooiere, eerlijke samenleving, waar recht wordt 
gedaan aan iederéén. Die verhalen brengen we verder, 
naar politiek en pers, ambtenaren, burgers en bestuur-
ders, naar de plekken waar er daadwerkelijk iets kan 
veranderen. Zo versterken we de stem van mensen die 
veel te weinig worden gehoord. 

Wij zijn allemaal ten diepste verbonden. Met elkaar, met 
alles om ons heen. Zo lang mensen opzij worden gezet, 
klem zitten, er niet echt bij horen, kán het niet goed 
gaan met ons. De Pauluskerk wil daarom een ontmoe-
tingsplaats zijn. Een plek waar mensen uit hun eigen 
wereld kunnen stappen. Elkaar in de ogen kunnen 
kijken, om steeds weer te ervaren: jij bent net als ik. 
Mens onder de mensen. Dit alles dreef ons, ook in 2020. 
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Hectiek, liefde en volharding
Najaar en winter zijn bijzonder hectisch. Er is veel te 
weinig opvang in Rotterdam. Elke dag staan er rijen 
voor de deur. Mensen moeten buiten wachten, soms in 
de regen of kou. Ze zijn gefrustreerd, doodmoe en 
ellendig. De sfeer in de kerk is vaak gespannen, er is 
ruzie en gedoe. Het vraagt veel, van iedereen, van 
bezoekers én vrijwilligers. Volharding, liefde en  
vertrouwen helpen ons ook deze periode goed door.

helpen waar geen andere helper is 

Opvang, open huis en eethuis
Maart 2020. Het is doodstil in de stad. Bijna iedereen zit thuis. Maar hoe blijf je thuis als je dakloos bent? Of als je 
psychische problemen thuis verergeren en de muren op je afkomen? In de eerste lockdown staat voor ons één ding 
voorop: open blijven. Voor iedereen die ons juíst nu nodig heeft. En dat lukt, het hele jaar lang. Mede dankzij de 
onverwachte hulp van heel veel betrokken Rotterdammers. 

Warm welkom
De eerste lockdown is spannend. Sommige vrijwilligers 
blijven thuis, omdat ze een kwetsbare gezondheid 
hebben, of huisgenoten willen beschermen. Maar velen 
blijven gewoon komen. Er melden zich allerlei nieuwe 
mensen. Jongeren vaak, die thuis zitten van school. En 
andere Rotterdammers, die zich zorgen maken, en iets 
willen doen. Al die Rotterdammers bemensen het open 
huis, waar ze iedereen een warm welkom geven.

Uit het systeem gevallen
In de kerk zien we vooral mensen die uit ‘het systeem’ 
zijn gevallen. Arbeidsmigranten uit Midden- en 
Oost-Europa, die hun werk zijn kwijtgeraakt, en hun 

woning. Mensen zonder papieren, die hun zwarte 
baantjes verloren, de huur niet meer kunnen betalen. 
Mensen op de vlucht voor de spoken in hun hoofd. 
Rotterdammers met psychiatrische of verslavingspro-
blemen. Dankzij onze kosters en alle vrijwilligers is er 
elke dag plaats in het open huis, en doordeweeks een 
warme maaltijd in het eethuis. 

“Ik kan nergens naar binnen om te plassen.  
Daarom eet en drink in minder dan normaal.  
Gelukkig kan ik hier wél terecht.”  
Bezoeker van het open huis.

7 dagen p/wk open 
huis, van 9 tot 21 uur

Door corona max. 30 
mensen tegelijk binnen, 

regelmatig wissels 

5 dagen p/wk Eethuis, 
soms 2 keer per dag in 

kleinere groepen

Ca. 800   
bezoekers p/wk

Gratis brood. Koffie en 
thee voor kleine 

bijdrage

Elke dag warme 
douche, kleren 
wassen, spullen 

opbergen   

2020
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helpen waar geen andere helper is 

Medische zorg
Mensen zonder geldige verblijfspapieren of zonder zorgverzekering kunnen vaak niet bij een gewone huisarts 
terecht, en ook niet bij de tandarts. De medische dienst van de Pauluskerk (formeel onderdeel van stichting omzo) 
helpt, met eerstelijns medische zorg. 

Coronateam
In maart, tijdens de eerste coronagolf, was het relatief 
rustig op de spreekuren, net als in de ziekenhuizen in 
de rest van de stad. Veel mensen zijn bang en stellen 
zorg uit. Dat geldt ook voor mensen op straat.  
Desondanks hebben de artsen het druk. Ze werken mee 
in het coronateam van Rotterdam, speciaal voor de 
mensen zonder papieren en mensen zonder zorg-
verzekering. Ook bezoeken zij mensen in quarantaine 
en organiseren ze extra nachtopvang. 

Volle wachtkamer
Al voor de zomer wordt het weer drukker en zit de 
wachtkamer dagelijks weer vol. Die drukte houdt aan. 
Ook tijdens de tweede golf blijven mensen komen met 

allerlei medische problemen. Vaak hebben zij stress en 
psychische klachten, veroorzaakt door hun harde, 
onzekere bestaan. De straatdokters helpen met medische 
zorg en verwijzen zo nodig door naar ziekenhuizen, of 
instellingen op het gebied van verslaving of psychiatrie. 

“Wekenlang liep ik rond met een  
ontstoken kies, ik werd gek van de pijn.” 
Bezoeker medische dienst.

5 artsen en  
1 praktijk

verpleegkundige.

5 dagen p/wk 
spreekuur en speciaal 
diabetes spreekuur.

160 consulten bij de 
tandarts. Hij trekt 
gratis tanden en 

kiezen.

1900 consulten, 
patiënten uit 94 

verschillende landen.

We vergoeden 
noodzakelijke 

medische kosten,  
als medicijnen of 

fysiotherapie.

Goede samenwerking 
met o.a. Erasmus en 

Maasstad Ziekenhuis, 
Antes, STAR en 

apotheken.  

medische dienst in 2020
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interview

“Deze vrouw liet mij niet los.” 
 
“Een Marokkaanse vrouw van in de dertig zat in de 
wachtkamer. Ik zag meteen dat het niet goed was.  
Ze was broodmager, lijkbleek en benauwd. Ze kwam 
voor ‘even’ een pil, en dan gauw weer weg. Maar ze 
merkte aan ons dat we ons zorgen maakten, dat we  
een coronatest wilden en controle in het ziekenhuis.  
Dat maakte haar doodsbang. Bang om vanuit haar 
schaduwwereld in het volle licht te moeten treden.  
Ik stelde haar gerust, zei dat het goed zou komen.  
Ik vroeg haar wie mee zou kunnen. ‘Ik ben alleen’  
zei ze, en uit haar woorden maakte ik op dat ze ooit 
door haar familie was verstoten. Als een klein, angstig 
vogeltje lag ze daar, op het bed in onze medische dienst. 
Volledig overgeleverd aan de zorg van vreemden.  
Ik hield haar hand vast, dat maakte haar rustig.  
De ambulance arriveerde. 

We hebben goede relaties met ziekenhuizen en andere 
zorgverleners. Toch is het soms trekken en sleuren om 
de juiste medische zorg voor mensen zonder papieren 
te organiseren. Bureaucratie staat in de weg. Zonder 
bsn-nummer ben je voor de overheid minder mens lijkt 
het wel. Ook daarom vind ik het iedere keer weer 
ontzettend fijn als ik echt iets kan doen voor mensen.
Deze vrouw liet mij niet los. Ik belde het ziekenhuis en 
hoorde dat ze TBC had. Ze lag in quarantaine. Ze had te 
lang gewacht met haar doktersbezoek. Een zorgmede-
werker bracht mijn hartelijke groeten aan haar over. Ik 
hoorde terug dat ze haar hand naar haar hart had 
gebracht toen ze dat hoorde. Kort daarna is ze gestorven. 
Dat gebaar op het laatst is me ontzettend bijgebleven.”

 
Zonder bsn-nummer ben 
je voor de overheid minder 
mens lijkt het wel.
Cora Strack, praktijkverpleegkundige  

medische dienst Pauluskerk 
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helpen waar geen andere helper is 

Maatschappelijk werk 
Tijdens de eerste golf zetten we ons schrap voor een hausse aan hulpvragen. En die komt. Om de groeiende  
hulp vragen aan te kunnen komt er een extra maatschappelijk werker in dienst.

Bankslapers hebben het moeilijk
In het voorjaar staat de telefoon roodgloeiend. Veel 
‘bankslapers’ bellen ons, omdat ze niet meer welkom 
zijn op het adres waar ze tot dan toe sliepen. Uit angst 
voor corona sturen veel mensen hun tijdelijke huis- 
genoten de deur uit. Deze mensen hebben vaak een 
briefadres nodig, want zonder dat kun je geen baan 
aannemen, geen identiteitsbewijs verlengen, geen 
uitkering aanvragen, en kun je je ook niet inschrijven 
bij een corporatie of particuliere verhuurder. Ondanks 
vermaningen van onder meer de nationale ombudsman 
bieden gemeenten nog steeds slechts mondjesmaat 
oplossingen. En zo raken mensen pas echt klem. Ons 
maatschappelijk werk helpt - deels vanuit huis, deels 
vanuit de Pauluskerk - en geeft mensen een briefadres 
als ze daarmee de weg omhoog weer kunnen vinden.  

Hemel en aarde bewegen
Het maatschappelijk werk is er voor mensen die het 
bestaande zorg- en hulpcircuit niet kunnen bereiken. 
Of die eruit zijn gevallen. En dat is soms gauw gebeurd. 
Mensen voldoen niet aan de voorwaarden, vergeten 
afspraken en raken hun telefoon kwijt. Sommigen leven 
uit een plastic zak. Wat mag je van mensen vragen? 
Soms bewegen we hemel en aarde om mensen weer ‘in 
het systeem’ te krijgen. 

Waar mogelijk vullen we gaten die vallen. Met voedsel-
pakketten bijvoorbeeld, die we in de zomer uitdelen aan 
mensen die niet voor de Voedselbank in aanmerking 
komen, of de weg erheen niet kunnen vinden.

“In de eerste coronagolf was er een sterk 
gevoel van solidariteit en zorg om kwetsbare 
mensen. Ineens gingen hulporganisaties en 
gemeente veel beter samenwerken, en was 
het makkelijker om dingen voor elkaar te 
krijgen. Was dát altijd maar zo.” 
Mirjam Hoeksema, maatschappelijk werker Pauluskerk

Extra maatschappelijk 
werker in dienst, om 

toenemende vraag op 
te vangen. 

160 briefadressen, 
om mensen ‘in het 

systeem’ te krijgen.

Honderden consulten 
en honderden mensen 

geholpen met 
administratie. 

Duizenden tranen 
gedroogd en geholpen 

waar mogelijk. 

Honderden bemidde
lingen naar reguliere 

hulpinstanties.

Voor tientallen 
mensen de relatie met 

de zorgverlener 
hersteld. 

2020
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interview

Verademing  
“Ik heb drie jaar in de opvang geslapen en heb sinds 
een half jaar een eigen kamer. Ik ben lang uit de 
running geweest en wil graag verder. In 2020 ben ik 
begonnen met studeren. De Pauluskerk helpt, met een 
LOI-opleiding in de ICT. En een laptop, om op te 
kunnen werken. Een heel gedoe nog in het begin, want 
ik ben papieren kwijt geraakt door een huisuitzetting 
lang geleden, en ik kon de waarde van mijn diploma’s 
niet aantonen. Inmiddels is dat opgelost.

Ik krijg mooie huiswerkopdrachten. Een verhandeling 
schrijven over een verkiezingsdebat. Dat ligt me wel. 
Als kind las ik elke dag twee kranten. De politiek heeft 
mijn interesse. Hoewel het politieke klimaat behoorlijk 
is verloederd door de jaren heen. Mensen wijzen vooral 
naar elkaar. Het is ook moeilijk om de politiek te 
volgen als je dakloos bent, je bent de hele tijd verstoken 
van middelen.

 Na de zomer ben ik veel in de Pauluskerk geweest. Ik 
deed mee aan verschillende activiteiten. Zoals de  
mindfulnesslessen op donderdag, die zijn altijd in een 
kleine groep. De lessen geven me veel rust. De sfeer is 
heel ontspannen, dat neem je met je mee. Een heel 
ander gevoel dan als je alleen door de stad wandelt, 
zonder aanspraak. Ik ben ook vaak naar het kerkcafé 
gegaan, en het schrijverscafé. Het is een verademing 
om daar gesprekken op niveau te kunnen voeren. 
Gewoon onder elkaar. Het is voor mij een oefening in 
denken en spreken. Dat komt goed van pas als ik in 
gesprek moet met de gemeente, of de rechtbank.

In het begin was de Pauluskerk vooral een plek om op 
te warmen, naar het toilet te gaan. Maar ik heb veel  
mensen leren kennen. Inmiddels voelt het hier  
vertrouwd. De activiteiten geven structuur aan mijn 
dag. Dat is heel belangrijk.”

Marco Benda, bezoeker Pauluskerk

Marco Benda, bezoeker Pauluskerk
“De activiteiten geven 
structuur aan mijn dag.” 
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levenskracht versterken 

Improviseren met Kunst en Cultuur 
Improviseren, dat is hét woord in 2020 voor muzikanten, theatermakers en andere kunstenaars. En dat geldt  
ook voor de kunstenaars van de Pauluskerk. Juíst in deze eenzame, moeilijke en onzekere tijd, blijkt het van  
levens belang om je creatief te kunnen uiten, je stem te vinden. 

Perspectief zien 
Kunst en creatieve activiteiten scheppen ruimte om 
weer perspectief te zien waar dingen uitzichtloos lijken. 
In het voorjaar brengen we tekenspullen naar mensen 
thuis, of in de opvang. Zij werken daar aan concrete 
opdrachten of maken vrij werk. We zoeken allerlei 
creatieve oplossingen, bijvoorbeeld voor de gitaarlessen, 
die online gewoon verder gaan.  

Samen zijn
Na de zomer blijkt het virus niet weg. De behoefte aan 
samen bezig zijn is zó groot, en voor sommigen zo 
onmisbaar, dat we elke dag in elk geval één activiteit in 
de kerk zelf organiseren. Een open atelier, schrijvers-
café, een theateratelier of een muziekles. 

We maken wekelijkse wandelingen, twee aan twee door 
de stad, langs bijzondere plekken, waar we elkaar onze 
verhalen vertellen. In 2021 willen we die verhalen verder 
brengen, zodat ze gehoord kunnen worden in de stad.  

“Het tekenen heeft me de coronatijd  
door geholpen.”
Bezoeker van het Open Atelier.  

Open Atelier 35 en 
schrijverscafé 20 

deelnemers. 

Gitaarles 20 en 
percussieles 7 
deelnemers. 

zanggroep 20 en 
theaterateliers 27 

deelnemers. 

Voorjaar: veel 
culturele activiteiten 

gestopt, sommigen op 
alternatieve manieren. 

Vanaf de zomer: 
dagelijks minstens één 

activiteit in de kerk, 
wekelijkse  

wandelingen. 

Alleen de zanggroep 
en percussielessen 

stoppen vanaf maart.    

medische dienst in 2020
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levenskracht versterken 

Werelden verbinden 
Met culturele voorstellingen, filmavonden en themabijeenkomsten willen we mensen  uitnodigen uit hun eigen, 
bekende wereld te stappen en andere werelden voorstelbaar en invoelbaar maken. Ondanks corona kunnen we 
in 2020 een aantal mooie bijeenkomsten organiseren.

Eérst de mens
Twee keer is er een Paulus Podium, waar bezoekers 
optreden voor een Rotterdams publiek. Ook het  
optreden van Jack Wouterse was indrukwekkend.  
Hij speelde de monoloog Keefman, van Jan Arends, 
speciaal voor bezoekers. Een indringende voorstelling 
over een psychiatrische patiënt in nood, die niet weet 
hoe hij aansluiting moet vinden bij de maatschappij.  
Na afloop is er een persoonlijk nagesprek, over slacht-
offerschap, hulpverlening, vooroordelen en labels, en 
over hoe belangrijk het is dat we altijd éérst de mens 

zien.  

Tough Love
Tijdens een online symposium, ter ere van het afscheid 
van de predikant directeur, presenteren bezoekers een 
bijzondere bundel: Tough Love, ‘stevige liefde’. Liefde 
die overeind blijft, juíst als het 
moeilijk is. Een paar maanden 
lang onderzoeken we tijdens de 
verschillende culturele activitei-
ten in de kerk hoe zo’n liefde 
eruit ziet, en waar ze te vinden 
is, en maken we tekeningen, 
schilderingen, proza en poëzie. 

Het boek ‘Tough Love’ is voor  
10 euro te koop in de Pauluskerk.
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bouwen aan de toekomst 

Werk, opleiding en dagbesteding
In 2020 proberen we samen met een aantal mensen nieuwe stappen te zetten op weg naar werk of een andere, 
zinvolle daginvulling. Bezigheid overdag maakt dat mensen trotser zijn op zichzelf, nieuw levensplezier vinden, en 
soms meer kans maken op betaald werk.  

Beginnen bij persoonlijke motivatie
De hulpverleners van de Pauluskerk horen en zien 
welke mensen open staan voor een nieuwe stap in hun 
leven en brengen hen in contact met de coördinator 
werk en opleiding, Ayça Biliç. We hebben geen kant- en 
klaar aanbod van opleidingen,  stage- of werkerva-
ringsplaatsen, maar kijken samen met mensen waar ze 
blij van worden, wat ze belangrijk vinden, waar ze echt 
iets mee opschieten. Van daaruit begint de reis.    
       
Praktische vaardigheden aanleren
Sommige mensen zijn gebaat bij praktische hulp, zoals 
een c.v. maken, of een motivatiebrief schrijven. Daarbij 
krijgen zij begeleiding. We oefenen met sollicitatiege-
sprekken voeren. Veel mensen struikelen over een 

gebrek aan taal- en computervaardigheden. Sommigen 
volgen in 2020 een online cursus word, excel of schrijf-
vaardigheid. De taallessen, het naaiatelier en de yoga-
lessen in de Pauluskerk moeten we vanwege corona 
helaas uit het programma schrappen. Ook de Lunchroom 
gaat dicht. Gelukkig gaan andere opleidingen en  
trainingen online wel door. Mensen volgen opleidingen 

IT, coaching, sociale hygiëne en schoonmaken. We 
regelen we een ipad of een laptop, zodat zij goed online 
zijn toegerust.
 
Netwerk ontwikkelen
Vanwege corona is de werkervaringsplaats in Zuid het 
grootste deel van het jaar dicht. Ook kunnen we niet 

volle vaart vooruit met nieuwe plannen voor oplei-
dings- en werkervaringsplekken en voor betaald werk, 
samen met instellingen en bedrijven. We bouwen wel 
verder aan ons netwerk, maar veel blijft liggen tot na 
corona.

“Ik moest nadenken over mijn talenten  
en valkuilen. Dat was heel interessant.  
Ik herkende mezelf echt, toen het  
allemaal op papier stond.”
Bezoeker Pauluskerk 

De mindfulnesslessen zijn vanaf 
maart online. Na de zomer vinden 
deze ook weer plaats in de kerk. 

De kapper is in de Pauluskerk 
als ook andere kappers in 

de stad open mogen.  

2020
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maatschappelijke actie

Noodopvang, hulp én actie voor arbeidsmigranten
In 2020 komen opnieuw veel arbeidsmigranten naar de Pauluskerk, met schokkende verhalen. Zij zitten compleet 
klem. Muurvast in de bureaucratie. Zonder werk. In een houdgreep genomen door uitzendbureaus, die meteen ook 
je huurbaas zijn en je ieder uur op straat kunnen zetten. Mensen worden bewust afhankelijk gemaakt, om optimaal 
economisch te renderen. Tot ze niet meer nodig zijn. Dan staan ze op straat. En is er niks. Wij voeren actie en bieden 
opvang en hulp. 

Drie nachten open uit protest
Februari. Het kwik staat op nul, maar in Rotterdam 
slapen zeker 200 mensen op straat. De helft tot twee-
derde komt uit Midden- en Oost-Europa. Opvang is er 

niet. We tekenen protest aan bij de gemeente, en spreken 
met ambtenaren, politici, bestuurders en pers. Drie 
nachten lang gooien we de kerk open, die verandert in 
een slaapzaal. Mensen komen binnen, doodmoe, met 
een slaapzak onder de arm. Ze krijgen soep en thee, en 
nestelen zich in een hoek, of op een matrasje op de 
grond. De sfeer is haast sereen. Mensen zijn dankbaar 
voor éven wat warmte en een nacht binnen. Sommigen 
vallen in slaap zodra hun hoofd de grond raakt.

Kleine stap vooruit: gemeente belooft soepelere  
winterregeling
Naar aanleiding van onze acties en alle media-aandacht 
die ze opleveren, besluit het gemeentebestuur de 
‘winterregeling’ soepeler toe te passen. Als het koud is, 
komt er voortaan sneller opvang. Een kleine stap in de 
goede richting. Rotterdam heeft permanente winter-

opvang nodig, voor iedereen op straat, en daarom 
bereiden we nieuwe acties voor.

“Ik heb tien jaar in Rotterdam 
gewerkt als installatie-monteur. 
Ineens was er geen werk meer. 
Nu sta ik op straat.” 
Bezoeker van de Pauluskerk

We nodigen 
raadsleden in de 

Pauluskerk uit, om de 
praktijk te laten zien 
 en de noodzaak tot 

opvang. 

We halen in 2020 
zeker 42 keer lokale 
en landelijke media.

Ook Nieuwsuur  
komt kijken in de  

Pauluskerk.

Acht Rotterdamse 
hulporganisaties 

tekenen onze brief 
aan het rijk, waarin 
we vragen om een 

fatsoenlijk plan voor 
werk, wonen én 

opvang. 

2020
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maatschappelijke actie

‘Perspectiva Pauluskerk’
Het hele jaar pleiten we voor een ‘smart shelter’ voor de mensen op straat. Omdat de overheid het nalaat beginnen 
we in september zelf zo’n opvang: ‘Perspectiva Pauluskerk.’

Smart shelter
Arbeidsmigranten zijn ‘niet-rechthebbend’ en daarom 
is er tijdens de eerste en tweede lockdown opvang voor 
ze. Daarbuiten niet. Alleen wie aan de hand meeloopt 
naar de bus naar huis krijgt een bed. Maar zo werkt het 
niet. Sommige mensen zijn hier al jaren, en hebben 
sociale rechten opgebouwd. Anderen zijn er zo slecht 
aan toe dat ze niet meer aanspreekbaar zijn, zwaar in 
de greep van alcohol, drugs of psychiatrische proble-
men. Hun vertrouwen in de maatschappij is stuk. We 
pleiten voor een ‘smart shelter’. Opvang én hulp, 
beiden tegelijk. Iemand die naast je gaat zitten, en 
vraagt: ‘Wie ben je? Wat heb je nodig?’ Een nacht 
normaal slapen en fatsoenlijk eten, want zonder slaap 
en met honger kan niemand normaal nadenken. 

Perspectiva Pauluskerk: hulp en noodbedden
Omdat de overheid niets doet starten we in september 
zélf, met ‘Perspectiva Pauluskerk’. Er zijn noodbedden 
voor mensen in de meest schrijnende situaties. We zoeken 

hun rechten uit en helpen ze aan ‘reguliere opvang’, of 
een uitkering. We bemiddelen naar werk en zorg. Samen 
met stichting Barka en de Ontmoeting helpen we ook met 
terugkeer naar huis. Zo zoeken we nieuw perspectief voor 
mensen die volledig aan de grond zijn geraakt. 

“Ik werk 20 uur per week. Ik betaal huur aan 
het uitzendbureau, zij betalen mijn woning.  
Ik kan amper mijn eten betalen. Daarom wil  
ik ergens anders extra werk doen. Maar dan 
gaan ze me ontslaan, zeggen ze, en dan sta ik 
dus op straat. Ik kan geen kant op.” 
Bezoeker Pauluskerk 

Een Pools en Engels 
sprekende maat

schappelijk werker 
komt in dienst. 

‘Perspectiva 
Pauluskerk’: vijf 

noodbedden 
structureel  

beschikbaar.  

Ca. 100 mensen 
begeleid naar nieuw 

perspectief. 

25 mensen gaan terug 
naar hun land van 

herkomst. 

Versterken samenwer
king met Ontmoeting 
en BARKA, een Poolse 

organisatie die 
mensen begeleidt bij 
terugkeer naar huis. 
Barka werkt in 2020 

ook vanuit de 
Pauluskerk. 

We nemen deel aan 
het EUoverleg met 

gemeente en 
hulporganisaties, waar 

we de verhalen van 
mensen en hun 
hulpvraag laten 

klinken. 
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tough love

Afscheid en aantreden 
Na 12 bewogen jaren gaat predikant-directeur Dick Couvée in 2020 met emeritaat. Ranfar  Kouwijzer volgt hem op. 
We nemen afscheid met een online symposium, ‘Tough Love’, ‘stevige liefde.’

Rondom het afscheid organiseren we verschillende 
activiteiten voor bezoekers. We kijken naar de documen-
taire Angels on Diamond Street, en gaan daarna in 
gesprek over wat de Pauluskerk voor mensen betekent.  
Huiskamer, houvast. Een plek waar je wordt gezien,  
en waar je kan bijdragen. Van waarde bent. Met de 
deel nemers van het open atelier en het schrijverscafé 
maken we een boek: ‘Tough Love’. Tijdens een Paulus 
Podium in oktober treden bezoekers op met zang,  
muziek en indrukwekkende performances. 

Waardering uit de stad: twee onderscheidingen
Veel waardering is er uit de stad, voor het werk van de 
Pauluskerk en de persoonlijke inzet van Dick Couvée. 
Burgemeester Aboutaleb overhandigt hem de Rotter-

dammert, een onderscheiding voor ‘buitengewone 
verdiensten voor de stad.’ Het Comité Erasmus reikt 
hem de Lof der Zotheid Speld uit, voor de ‘uitzonderlijke 
combinatie van barmhartigheid en waardigheid’  
van zijn werk.  
Een mooie opsteker  
voor Dick en voor al  
die mensen die de  
Pauluskerk de 
afgelopen jaren mee 
mogelijk maakten, 
met hun tijd, geld, 
hulp en morele of 
spirituele steun. 

“Het is fijn dat het gaat om wie je bent.  
En dat je niet wordt beoordeeld op je problemen.”

Bezoeker van het kerkcafé

“De pijn van verwijdering doet zeer.  
Maar één ding weet ik zeker. Wij horen bij elkaar.  

Meer hoef ik even niet te weten.” 
Citaat van een bezoeker van het schrijverscafé tijdens het afscheidssymposium 

“Het is een grote vergissing om te denken dat we allemaal  
gelijk zijn. We hebben allemaal andere achtergronden,  
komen uit andere landen en gezinnen.  We zouden ons  
daarmee rijk moeten rekenen. Maar de overheid heeft  

de neiging om verschillen te ontkennen en mensen  
in kokers te stoppen. Dat is fnuikend.”

Reinier van Zutphen, nationale ombudsman tijdens het afscheidssymposium 

van ds. Dick Couveé
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kerk

Diensten en geloofsgemeenschap
De Pauluskerk is een kerk. Het sociaal-maatschappelijke werk van het diaconaal centrum is in eerste instantie  
geïnspireerd door de Bijbelse verhalen en de kerkelijke tradities waaruit de Pauluskerk voortkomt (profetisch  
getuigenis, werken van barmhartigheid). Uiteraard wordt het werk ook gevoed vanuit andere bronnen:  
de Pauluskerk is een pluriforme organisatie in een pluriforme stad. 

Dat neemt niet weg dat de Bijbelse bronnen binnen de 
Pauluskerk een speciale positie innemen. De Pauluskerk 
heeft een kerkzaal met een preekstoel, een doopvont, 
een avondmaalstafel, een paaskaars en een orgel. 
Wekelijks wordt er een kerkdienst gehouden. De Schrif-
ten gaan open en er wordt gezocht naar actuele uitleg 
en verkondiging. De aloude verhalen bieden inspiratie 
voor het werk in de Pauluskerk, maar de ervaringen die 
dagelijks in de Pauluskerk worden opgedaan bieden ook 
sleutels tot het verstaan van de teksten en zo tot 
geloofsvernieuwing. Er is volop ruimte voor experimen-
ten met stiltevieringen, muziekdiensten en diensten 
met maaltijden. Rondom de opengeslagen Schriften 
verzamelt zich een gemeenschap van geïnteresseerden. 

Het zijn bezoekers van de Pauluskerk, vrijwilligers en 
oud-vrijwilligers, mensen uit de stad en daarbuiten.  

De religieuze kant van de Pauluskerk valt onder verant-
woordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de 
Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum. Een com-
missie van bijstand, die maandelijks vergadert, regelt 
het dagelijkse reilen en zeilen. De directeur van de 
Pauluskerk is door de Algemene Kerkenraad beroepen 
als predikant met een bijzondere opdracht. Naast 
diensten zijn er ook doordeweekse activiteiten (zoals 
leerhuis en kerkcafé) en zijn er vormen van kerkelijk 
naar elkaar omzien (pastoraat). 

Bij de eerste lockdown in maart 2020 zijn alle activiteiten 
stopgezet. Kerkdiensten zijn na enige tijd weer opgestart 
(met een maximum van 30 bezoekers en maatregelen 
rond afstand en zingen etc.). De frequentie van het 
kerkcafé is teruggebracht tot twee keer per week en de 
leerhuizen en het seniorenconvent liggen nog steeds stil. 
Ook is er nog geen feestelijke intrededienst voor de 
nieuwe predikant georganiseerd. De kerkdiensten en 
avondgebeden zijn online op afstand te volgen. Er zijn 
geen cijfers over het bereik dat daarmee gemoeid is.

Activiteiten:
• Wekelijks kerkdiensten (normaal 20 tot 80 bezoekers, 

coronatijd max. 30, ook online is veel meegeluisterd). 
• Kerkdiensten op alle feestdagen (behalve op Hemel

vaart).
• Elke vrijdag avondgebed.
• Elke werkdag een kerkcafé (coronatijd alleen dinsdag 

en donderdag)
• Leerhuis en Seniorenconvent (liggen stil sinds corona)
• Hele jaar mindfulnessles, buiten de lockdowns om ook 

yoga.
• Contacten met Beit Sahoer (Palestina)

• Ontvangsten/rondleidingen van kerkgemeenschappen, 
kerkelijke colleges etc. (ligt voorlopig stil)

• Omzien naar elkaar (spontaan en ook iets meer 
georganiseerd)
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organistatie

Medewerkers en vrijwilligers 
De Pauluskerk is een plek van en voor de stad. Zo’n 250 mensen zetten zich in. Ze werken mee in onder meer het open 
huis, eethuis, in de schoonmaak, als begeleider van een van de activiteiten, de hulpverlening of bij de ontvangst van 
gasten. Voor veel vrijwilligers en medewerkers is de Pauluskerk ook een plek om te groeien, als mens, een plek waar je 
nieuwe kracht en inspiratie opdoet, na een burn-out bijvoorbeeld, een impactvolle levensgebeurtenis, tijdens je studie, 
of op weg naar werk. Dankzij de inzet van onze vrijwilligers, hun flexibiliteit en hun grote betrokkenheid bij onze gasten, 
konden we het hele jaar lang de deur open houden voor iedereen. Daarvoor zijn we zeer dankbaar. 

In mijn land van herkomst was ik actief in de kerk. Hier in  
Nederland wil ik ook graag iets bijdragen, aan de kerk en de  
gemeenschap. Het maakt me gelukkig hier te zijn en te helpen. 
Yonas, vrijwilliger kosterij 

“Het is fijn om mensen te helpen. Ik denk altijd: 
het kan ook je zoon of je broer zijn die in een 
moeilijke situatie belandt. Dan ben je er ook!” 
Joop, vrijwilliger eethuis

“Een dak boven je hoofd is een mensenrecht.  
Ik hoop hier een sfeer te creëren die mensen  
zonder huis tóch een gevoel van thuis geven.”
Edmund, vrijwilliger open huis

  “Het geeft me niet alleen veel energie om 
een handje te helpen, maar ook een ander 

perspectief op mijn eigen leven.”
Inge van de Burg, vrijwilliger open huis

“Ik doe werkervaring op en kan mijn Nederlands oefenen. Dat helpt  
hopelijk om een betaalde baan te vinden. Al die verschillende mensen en 

culturen maken het gezellig. Maar soms voel ik  wel medelijden.” 
Rozina, vrijwilliger open huis 

“De Pauluskerk voelt als thuis. Als ik hier kom 
vergeet ik alle zorgen die ik thuis heb. Het 

werkt geeft me veel voldoening en energie.”
Sil, vrijwilliger open huis

< 60 jaar
(50,2 %)

< 40 jaar
(20%)

< 50 jaar
(34,3%)

 10+ 
jaar 
(8%)

2 tot 5 jaar 
(35%)

0 tot 2 jaar 
(33,6%) 5 tot 10 jaar 

(23,5%)

Leeftijdsverdeling

Duur van betrokkenheid

< 60 jaar
(50,2 %)

< 40 jaar
(20%)

< 50 jaar
(34,3%)

 10+ 
jaar 
(8%)

2 tot 5 jaar 
(35%)

0 tot 2 jaar 
(33,6%) 5 tot 10 jaar 

(23,5%)

Leeftijdsverdeling

Duur van betrokkenheid

32 33



organisatie

Bestuur 
Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk heeft een 
(onbezoldigd) bestuur, dat bestaat uit 9 leden. Er is een 
klein team van betaalde medewerkers, dat bestond in 
2020 uit 11 fte (exclusief de medische dienst), aange-
stuurd door de predikant-directeur van de Pauluskerk. 

Bestuur Diaconaal Centrum Pauluskerk in 2020 
Jan Blankers
Jan van den Bos (voorzitter)
Dick Couvée (tot november 2020) 
Lisa Hendriks
Chris van Houwelingen
Ernst van Koesveld (tot april 2020) 
Ranfar Kouwijzer (vanaf november 2020)
Diderie Mattijsen (Diaconie)
Elisabeth van Opstall
Wolter Pot (penningmeester)
Marian van Verschuer (secretaris)
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Financiën 
Het jaar 2020 is voor de Pauluskerk financieel goed 
verlopen. We vermelden een paar zaken puntsgewijs:
• In maart 2021 heeft het bestuur de jaarrekening over 

2020 vastgesteld. De jaarrekening is te raadplegen via  
de website. In dit jaarverslag worden de kosten  
gepresenteerd op activiteitenbasis. 

• De Pauluskerk ontvangt geen steun van de overheid. 
Daarmee behoudt de Pauluskerk haar onafhankelijke 
positie en is het in staat om misstanden in de maat-
schappij te adresseren.

• De Pauluskerk is sterk afhankelijk van donaties om haar 
werk te kunnen doen. Wij zijn alle diaconieën, particu-
lieren en fondsen grote dank verschuldigd voor alle 
steun. Zonder deze steun zou de Pauluskerk niet kunnen 
bestaan en zouden wij vele mensen niet kunnen helpen.

• De Diaconie van de Hervormde Gemeente Rotterdam 
Centrum is de belangrijkste partner van de Pauluskerk. 
Er zijn onder meer langjarige afspraken over gebruik 
“om niet” van het kerkgebouw. Verder ontvangt de 
Pauluskerk een jaarlijkse bijdrage en worden de kosten 
van de predikantsplaats door de diaconie gedragen.

• De Pauluskerk ontvangt structurele ondersteuning van 

enkele anonieme vermogensfondsen.
• Sinds 2017 ontvangt de Pauluskerk jaarlijks een  

omvangrijke schenking van een ondernemende familie 
uit de regio Rotterdam. 

• Maar liefst 27 particuliere fondsen hebben grotere en 
kleinere bedragen toegekend voor de projecten van de 
Pauluskerk Rotterdam. 

• We kregen een extra fondstoekenning om beschermende 
middelen (gezichtmaskers etc.) aan te schaffen.

• Sommige activiteiten hebben door de lockdown-maat-
regelen geen doorgang gevonden of kenden een kleiner 
volume, zoals het eethuis en dagjes uit, waardoor daar 
ook minder aan is uitgegeven. Sommige activiteiten 
waren kleiner in omvang, maar bleven de kosten gelijk, 
zoals bij het Open Huis en Pauluskerk Kunst en Cultuur.

• De opbrengsten uit de verhuur van de kerkzaal en de 
exploitatie van de lunchroom vallen door de lockdown 
lager uit. 

• Bij de individuele hulpverlening is juist meer uitgegeven. 
Omdat door wegvallen van werk en inkomen meer 
mensen in acute nood raakten heeft de Pauluskerk extra 
uren maatschappelijk werk ingezet.

• De baten en lasten van het Vluchtelingenwerk maken 
geen deel uit van deze jaarrekening; hiervoor verwijzen 
wij naar het jaarverslag van Stichting OMZO.

“Een stad is er altijd op gericht een opwaartse  
beweging te krijgen, zodat mensen kunnen  
groeien, als mens. De Pauluskerk is daarom  
een plek die niet gemist kan worden.  
Een brandpunt in de samenleving.”
Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam,  

tijdens het symposium ‘Tough Love’

BATEN IN EURO’S* 2020 2019

Diaconie Hervormde Gemeente Rotterdam 251.000 244.300

Kerken en diaconiën 38.600 34.400

Fondsen 366.300 244.300

Vrienden van de Pauluskerk 48.700 10.100

Donateurs 137.900 159.400

Vergoeding gebruik Kerkzaal  18.700 34.500

Vergoeding nachtopvang 95.800 95.800

Buffetexploitatie 3.700 10.200

Overige baten 15.800 20.000

Totaal baten 976.600 853.000

LASTEN OP PROJECTBASIS IN EURO’S* 2020 2019

Helpen waar geen helper is

Open Huis 168.500 163.00

Eethuis 84.400 112.000

Nachtopvang 72.500 71.500

Individuele hulpverlening 78.000 56.600

Symposia 22.000 24.200

Wereldvluchtelingendag/Rotterdamse Daklozendag  28.700 20.200

Dagjes uit en extra aandacht feestdagen 17.300 29.000

Totaal Helpen waar geen helper is 471.500 476.400

Versterken levenskracht

Pauluskerk Kunst & Cultuur 137.200 136.400

Sportactiviteiten 10.500 12.400

Totaal Versterken Levenskracht 147.700 148.800

Bouwen aan de toekomst

Werk, opleiding, dagbesteding 116.700 99.600

Lunchroom 60.600 58.700

Totaal bouwen aan de toekomst 177.300 158.300

Indirecte kosten 180.300 63.500

Totaal lasten 976.800 847.000

Resultaat - 200 6.000

*afgerond op honderden euro’s36 37



Diocesane Caritas Instelling  
Bisdom Rotterdam
De Johanna Donk–Grote Stichting
Dr. C.J. Vaillant Fonds
FondsDBL
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe
G.Ph. VerhagenStichting 

Hofsteestichting 
Kansfonds
Fonds Franciscus
KNR  Projecten in Nederland (PIN)
MeindersmaSybengastichting
Sint Laurensfonds
Snickers  de Bruijn Stichting

Stichting Elise Mathilde Fonds
Stichting De GrootFonds
Stichting Bevordering van Volkskracht  
Neyenburgh
Stichting Fonds van NRC Handelsbladlezers
Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.
Stichting Mundo Crastino Meliori

Fundatie Van 
den Santheuvel, 
Sobbe

s t i c h t i n g
ROTTERDAM

Stichting Voormalig Nederlands  
Hervormd Rusthuis Schiedam 
Stichting Physico 
Stichting Rotterdam
Stichting Solidarodam
Van Cappellen Stichting 
Oranje Fonds

Stichting Bevordering Maatschappelijke 
Dienstverlening Rotterdam

Theateratelier Pauluskerk
Erasmusstichting
Stichting Marguérite Antoinette
Oranje Fonds

Stichting Sanssouci
Stichting Triodos Foundation
Stichting Verzameling van  
WijngaardenBoot
Van Leeuwen Van Lignac Stichting
Dr. C.J. Vaillant Fonds
Marion G. Polak Stichting
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colofon

Tekst: Pauluskerk
Opmaak: Joost Radstake
Fotografie: Jan van der Ploeg  
en de Pauluskerk

Pauluskerk Rotterdam
Mauritsweg 20
3021 JR Rotterdam
(010) 4118132
info@pauluskerkrotterdam.nl

 @PauluskerkRotterdam

 @dePauluskerk 
Volg ons ook op YouTube

De Pauluskerk steunen? 
Doneer via de website of op  
rekeningnummer NL36 TRIO 0338752102
www.pauluskerkrotterdam.nl 


