De Pauluskerk
heeft je steun
nodig

@dePauluskerk

Kyrie
Plotseling stapte de dichter Marinus
van den Berg binnen. In de expo
‘Publieke werken’ had hij werk zien
hangen van Freerk Gerkema, één van
de kunstenaars van ons Open Atelier.
Hij werd nieuwsgierig en zocht Freerk
op in de Pauluskerk:
“Freerk heeft in de coronatijd een poster
getekend in vele kleuren en talen van het
Kyrie, het Erbarme dich, de roep om
ontferming. Het was een verrassing de
kunstenaar te ontmoeten die vertelde
dat hij vaak zingt tijdens het tekenen.
De jury van Publieke Werken wilde
geen religieuze of politieke bijdragen,
maar het lijkt of deze poster aan die
wens was ontsnapt of had de jury
begrepen dat het gaat om een beweging,
om een waarde die alle religies en
politieke partijen overstijgt of die het
fundament is voor een menswaardige
samenleving?
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Die poster maakt me ook blij. Ze erkent
de pijn en het lijden maar ze duwt me
niet naar beneden. Wie de hele wereld
of teveel wil veranderen - wat niemand
vraagt - kan gemakkelijk ontmoedigd
worden. Wie niet in zijn eigen bubbel
gelaten wil blijven slapen, kan zoeken
naar zijn eigen mogelijkheden om
humaniteit te versterken. Al een tijdje
loop ik te denken over: “geëngageerde
gelatenheid.” Je erkent wat je niet
kunt maar je ont-dekt wat je wel kunt.
Dat kan meer zijn dan je denkt.”

Pauluskerk Rotterdam
#Straatpost
Een man zit in het open huis.
Hij wijst hij naar zijn buik.
“Vijftien kilo afgevallen
mevrouw, in drie maanden tijd.
Door stress. Ik moest weg bij
mijn vriend, nu slaap ik in het
park. Hij komt uit Algerije vertelt
hij, waar hij al 25 jaar niet meer
is geweest en niemand meer
kent. Dof staar hij de ruimte in.
Dan schrikt hij op. Een man
met een hoop tassen om zich
heen komt aanlopen. “Sorry
mevrouw,” verexcuseert hij zich,
“hij heeft een postzegel nodig.
Zijn brief moet vandaag op de
bus.” Met deze brief gaat het
goed komen.

De Pauluskerk is er voor mensen die
het zonder hulp niet redden: mensen
die dak- of thuisloos zijn, verslaafd,
of geen verblijfspapieren hebben.
Wij zijn afhankelijk van donaties,
en krijgen geen overheidsgeld.
Daarmee kunnen we pal staan voor
het belang van mensen in nood.

www.pauluskerkrotterdam.nl
@dePauluskerk
youtube.com/c/PauluskerkRotterdam
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“ Waar komen al
die mensen toch
vandaan?”
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“ Ik wil een plek voor
mezelf.”

Pagina 3

“ Uit schaamte niet
praten.”
Stichting MAIT
& de Pauluskerk
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Doneer
online
Help met opvang, hulp en zorg aan
mensen die dak- of thuisloos zijn:
Diaconaal Centrum Pauluskerk,
bankrekening:
NL 36 TRIO 0338752102
Steun ons werk voor mensen
zonder verblijfspapieren (Pauluskerk
Vluchtelingenwerk): Stichting omzo,
bankrekening:
NL59 TRIO 0391 2279 12
Ondersteun extra activiteiten in
de Pauluskerk: Stichting Vrienden
van de Pauluskerk, bankrekening:
11 TRIO 0379 4879 93
Geef voor kerkelijke en pastorale
activiteiten: Commissie van
bijstand, bankrekening:
NL30 INGB 0005 5661 16

Nalaten
Meer weten?

HERFST
2021

Misschien heeft u wel eens overwogen
om na te laten aan de Pauluskerk.
De stichtingen ‘Diaconaal Centrum
Pauluskerk’, ‘omzo’ en ‘Vrienden van
de Pauluskerk’ zijn vrijgesteld van
erfbelasting. Ze zijn aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). We kunnen daarmee alle
nalatenschappen voor de volle
honderd procent inzetten voor
mensen in nood.

Foto: Jan van der Ploeg

Toen hij 19 was sliep Dennis
wel eens in de Pauluskerk. “Op
een smal veldbedje, in een volle
kerkzaal.” Nu, 25 jaar later, loopt
hij er stage en studeert hij af als
ervaringsdeskundige. “De dingen
waar ik vroeger aan kapot ging,
brengen me nu juist in beweging.”
“Mijn verhaal,” zegt Dennis nadenkend.
“Er is zóveel gebeurd. Sinds een aantal
jaar durf ik erop terug te kijken.
De laatste tijd merk ik dat mijn verhaal,
door het te vertellen, steeds langzaam
verandert.”

www.pauluskerkrotterdam.nl
info@pauluskerkrotterdam.nl

De afgelopen maanden begeleidde
Dennis de vrijdagwandelingen
en het koken, met veel humor vaak.
Als ervaringsdeskundige ging hij bijna
dagelijks in het open huis met mensen
in gesprek. “Eerst dacht ik: ‘O jee.
Nu moet ik vertellen hoe het moet,’
lacht hij. ‘Maar zo werkt het niet.
Ik luister gewoon en vaak is er dan
herkenning.”
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Het is oké

Dennis komt niet om anderen te
hélpen, benadrukt hij. “De meeste
problemen zijn niet één, twee, drie
op te lossen. Het contact met mensen
brengt me ook zelf verder. Ik was
verslaafd, scheidde en verloor het
contact met mijn kind. Mijn huis ging
in vlammen op. Ik leefde op straat en
in de gevangenis. Alles wat moeilijk is,
waar ik me vroeger voor schaamde,
dat gebruik ik nu gewoon. Om een
band met mensen op te bouwen.
Te inspireren, en te laten zien: ‘ik was
daar ook, en écht, het is oké nu.’”
“Een tijd terug zat ik naast iemand,
met wie ik tot dan toe weinig contact
had. ‘Ik voel me klote’, zei hij. ‘Ik heb
mezelf expres gesneden, in mijn arm.’
Ik herkende het gevoel direct. ‘Dat deed
ik vroeger ook,’ zei ik hem. Dan kijk
je elkaar aan en gebeurt er iets.
Je begrijpt elkaar, op een diep niveau.
Ooit kom ik nog op een mooi woord
ervoor. Woorden zijn vaak niet eens
nodig.

Ook zonder iets te zeggen kan er heel
veel gebeuren, met een paar blikken.
Ineens is het er.”
“Omdat ik zoveel heb meegemaakt heb
ik heel veel raakvlakken met mensen.
Als ik denk dat het zinvol is, haak ik in
op wat ze vertellen, en soms kan ik ze
dan in hun hoofd op een ander plekje
brengen. Het is supermooi dat te
ervaren. Ik voel me dichtbij mensen,
en dichtbij mezelf. Ik ben een
‘ellende-deskundige’, zeg ik altijd,
en ellende stopt nooit. Mijn vader heeft
kanker. De dag dat ik hier begon ging
mijn kat dood. Vroeger ging ik dan
naar de Gall & Gall. Nu motiveert het
me extra om er iets van te maken.”
Lees verder op pagina 2
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Makkelijk is het zeker niet, erkent
Dennis. “Sommige mensen zitten
zó diep. Ze zijn dronken, in de war,
agressief. Soms zie ik in hen hoe ik
zelf was. Ik voel de ontreddering.
De schaamte over jezelf, als je in een
kort moment van nuchterheid de
schade opneemt. Het zwarte gat waar
je in staart als je je de toekomst
probeert voor te stellen. De totale
eenzaamheid. Er is dan maar één
uitweg: verdoving. Dat is pijnlijk om
te zien.”

Prikken in
al
de kerkza

Shit

Voor Dennis was een lange therapie
het keerpunt. “Ik heb geleerd te praten,
en ging mijn eigen gedrag begrijpen.”
Maar hij is er nog niet, vindt hij zelf.

“Ik ben gevoelig voor hiërarchie, zoals
de meeste mensen denk ik. Bij mensen
met een hogere functie word ik vaak
onzeker. Dan ga ik me anders
gedragen. Daar wil ik vanaf. Ik wil
me volkomen gelijkwaardig voelen,

niet alleen aan de bezoekers, maar ook
aan de directeur. Dat doet namelijk het
meest recht aan iederéén. De dominee
had net zo goed hier in het open huis
kunnen zitten, zonder stuiver op zak.
Maar toevallig is het anders gelopen.”
“Wie was ik geweest zonder deze shit?
Ik kán nu iets met mijn ellende. Ik heb
niks hoog te houden, hoef mezelf nooit
meer anders voor te doen. Ik heb
mensen om me heen. Ik ben blij met
wie ik ben. Eindelijk weet ik wat ik wil.
Ik moet het alleen steeds weer opnieuw
durven.”

“Waar komen al die mensen toch
vandaan?”, vraagt een hulpverlener
zich verbaasd af. Mensen uit China,
Afghanistan, Marokko, Polen, Suriname,
twee dagen lang stroomt de kerkzaal
vol met mensen uit alle windstreken.
Sommigen dakloos, de meesten zonder
verblijfspapieren.

Fotograaf Peter van Beek
maakte vijf portretten van
mensen zonder papieren en
hun dromen. Studenten van
de Hogeschool Rotterdam
maakten er korte audioverhalen bij. Het verhaal
van Said werd opgetekend
door Alterangerel Boldoo
“Mijn eigen ouders zijn ooit
naar Nederland gevlucht.
Zij hebben uiteindelijk
wél papieren gekregen.
Zij hebben geluk gehad.”
Voor alle verhalen kijk op:
www.pauluskerkrotterdam.nl.

Allemaal mensen die ergens in
Rotterdam onder de radar wonen
en werken. Ruim 330 prikken werden
gezet: een goed gecoördineerde actie
van de GGD Rotterdam-Rijnmond,
waarmee ook deze groep de keus
kreeg een vaccinatie te halen.

De Pauluskerk & Stichting MAIT
Marjorie Malbons, directeur
stichting MAIT, ziet in Rotterdam
Zuid veel mensen die eenzaam
zijn. Vaak door ﬁnanciële zorgen.
“Uit schaamte durven ze niet
te praten. Dat maakt ze heel
eenzaam.”
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Vijf jaar geleden liep een oudere
meneer het kantoor van Marjorie
binnen. “Met kapotte schoenen.
We dronken koﬃe. Hij bleek ﬂinke
schulden te hebben en voelde zich
eenzaam. Zijn familie was al jaren niet
meer in beeld.” Marjorie hielp met de
ﬁnanciën. “Gaandeweg raakten we
bevriend. Mijn kinderen waren dol
op hem.”

Schaamte

Marjorie ziet dat schulden vaak samen
gaan met eenzaamheid. “Niet alleen
als mensen alleen zijn, zoals mijn oude
vriend, maar óók als mensen genoeg
vrienden of familie hebben.

Uit schaamte praten ze niet over hun
geldzorgen, zelfs niet met de mensen
die dichtbij staan. Ze dragen die last
alleen. En dat maakt heel eenzaam.”

Foto: Peter van Beek

Studenten social work van de Hogeschool Rotterdam
gingen in gesprek met mensen zonder geldige
verblijfspapieren en vroegen ze naar hun dromen.
“Ik wil alleen maar rust. Een plek waar ik kan slapen
en eten”, zegt Said. “De rest van mijn dromen heb
ik begraven.”

Ervaring

Eén op de tien Rotterdammers heeft
geldproblemen. En bijna 52 procent
zegt (wel eens) eenzaam te zijn.
Volgens Marjorie ligt de sleutel voor
oplossingen bij initiatieven in de wijk,
die zijn opgezet door mensen die
eenzaamheid en armoede uit eigen
ervaring kennen. “Mensen die dezelfde
taal spreken en weten wat iemand
doormaakt. De gemeente moet
investeren in zulke wijkinitiatieven.”

Said is bijna 38 jaar in Nederland. 62 jaar geleden werd
hij geboren in Casablanca. Zijn beide ouders overleden
toen hij nog klein was, zijn familie heeft hij nooit gekend.
Said groeide op in een weeshuis. In 1983 zocht hij zijn geluk
buiten Marokko. “Ik stapte op de boot naar Frankrijk en
kwam via omzwervingen in Amsterdam terecht.”

Momenteel slaapt Said in de Pauluskerk. “Hoe nu verder?”,
vraagt hij zich af. “Ik mag niet in Nederland blijven. Maar kan
ook niet terug. Het maakt me eenzaam. Mijn gezondheid
is slecht. Dromen heb ik niet meer, die heb ik begraven.
Het enige wat ik wil is rust. Een plek voor mezelf, waar ik
rustig kan slapen en eten.”

Vergeten

Wil je iets doen voor mensen zonder papieren?

Lang ging het goed. Said deed zwart werk, in restaurants
en de bouw. Hij werkte hard, had vrienden, een eigen huis.
Maar toen ging het mis: hij raakte zijn huis kwijt. “Ik moest
papieren laten zien, maar die had ik niet.” Hij ging naar
Rotterdam en leefde op straat. “Daar heb ik alleen slechte
dingen geleerd. Ik had geen papieren, dus kon geen vaste
baan krijgen, en geen huis. Om te vergeten ging ik
gebruiken. Daar ben ik nu gelukkig vanaf.”

Stichting MAIT en de Pauluskerk weten
elkaar goed te vinden als mensen acuut
hulp nodig hebben, bijvoorbeeld met
een briefadres of met schuldhulp.
Meer over MAIT: www.mait010.nl
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> Stuur een actiemail aan de politiek.
Kijk op kiesvoorongedocumenteerden.nl
> Of doneer aan het
vluchtelingenwerk
van de Pauluskerk.
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