Jaarverslag

2015

Stichting
Diaconaal Centrum
Pauluskerk Rotterdam

Om wie ging het in 2015?
Het diaconaal Centrum Pauluskerk zet
zich in voor:
- dak- en thuislozen
- (ex-) verslaafden
- (ex-)psychiatrische patiënten
- mensen/ouders met grotere of
kleinere geestelijke beperking
- vluchtelingen/mensen zonder
verblijfspapieren
- mensen zonder betaald werk, onder
andere MOE-landers
- (allochtone) jongeren zonder gevoel
voor richting in hun bestaan
- seksuele minderheden
- alleenstaande moeder met jonge
kinderen
- eenzame ouderen.
Het Diaconaal Centrum is 7 dagen
per week geopend van minimaal
09.00 - 21.00 uur. Het bezoek aan de
Pauluskerk bleef ook in 2015 onverminderd hoog: tussen de 1500 en 1800
mensen per week, vooral in de koude
periode van het jaar.

1. Het jaar 2015
Hierbij het jaarverslag van de Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk. Wij brengen het met veel plezier uit. Er is veel aan
dacht aan besteed. En dat met reden! Het is van groot belang, dat onze achterban goed is geïnformeerd: donateurs, sympa
thisanten, kerken en diaconieën, stichtingen en fondsen, bedrijven en winkels. Al die mensen en instellingen, die het werk
van de Pauluskerk mogelijk maken, met hun morele en spirituele steun, in geld en in natura!
We vertellen over hoe de mensen in de marge van de Rotterdamse samenleving en daarbuiten, moeten leven en overleven,
hoe zij er aan toe zijn. Zij kregen het in 2015 opnieuw moeilijker. Niet alleen de mensen in de marge, inmiddels steeds meer
ook de mensen aan de onderkant van de samenleving. Dit verslag vertelt ook over wat er door de Pauluskerk is gedaan om
in die situatie verandering te brengen: sociaal, economisch, moreel en spiritueel. Als het gaat om de drie hoofdpijlers van ons
werk: helpen daar waar geen helper is, levenskracht versterken en geloven. Zo probeerden we ook in 2015 naast hen te staan
en met hen op te trekken. Met mensen in nood, individueel. Met mensen in nood, collectief. De Pauluskerk werkt langs de
weg van die twee oude woorden uit de Europese, christelijke traditie: barmhartigheid èn gerechtigheid. Dat wil zeggen: de
nood van mensen lenigen in individuele gevallen èn structureel verandering proberen te brengen in hun situatie. Zodat
wordt voorkomen, dat zij in nood raken. Ook dat laatste is vandaag de dag in de Nederlandse situatie maar al te nodig.

2. Overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen en activiteiten van 2015
2.1 MENSEN IN DE MARGE EN AAN

over armoede, sociale uitsluiting en

turele onevenwichtigheden, zeker ook

DE ONDERKANT KRIJGEN HET

alternatieve, lokale vormen van econo

in vergelijking met de andere grote

STEEDS MOEILIJKER

mie. Een succesvol symposium, met 150

steden van Nederland. Het is de meest

2015 was voor de Pauluskerk opnieuw

mensen zeer goed bezocht en met zeer

gemengde stad van het land, met ook

een zeer intensief jaar. Een groot aan

veel energie onder de deelnemers om

nog een zeer groot aantal mensen

tal mensen deed een beroep op onze

de problemen aan te pakken. Het sym

zonder officiële verblijfspapieren. De

zorg, opvang en hulpverlening. Dank

posium zal een vervolg krijgen in 2016

stad ook met de jongste bevolking.

zij de grote inzet van onze vrijwilligers

in de vorm van een groot stadsbreed

De stad met het laagste gemiddelde

en een enkele beroepskracht slaagden

project tegen armoede en sociale uit

gezinsinkomen van de grote steden en

we erin al die mensen op te vangen of

sluiting.

met het grootste aantal ‘probleem
wijken’. Er wonen in Rotterdam inmid

te helpen. De financiële steun van onze
donateurs, kerken en diaconieën en

2.2 ROTTERDAM IN HET JAAR 2015:

dels ruim 100.000 mensen die moeten

een groot aantal fondsen maakten dit

ARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING

leven onder de armoedegrens, waar

alles gelukkig mogelijk.

VERBREDEN EN VERDIEPEN

onder veel kinderen. De mensen zonder

In juni 2015 organiseerde de Paulus

De stad Rotterdam kampt al jaren vrij

verblijfspapieren mogen niet werken.

kerk het symposium ‘Onderste boven!’;

wel onveranderd met een aantal struc

Daarmee is hun verloedering al op

voorhand ingebouwd. Daar staat nog

En dan vaak ook gebaseerd op het

koord. Daarmee dreigt het gemeente

altijd, ook in vergelijking met de ande

neoliberale, eenzijdige mensbeeld van:

bestuur grote groepen Rotterdammers

re grote steden, niet zoveel aan ‘kracht’

jong, dynamisch, flexibel, energiek,

op voorhand in de kou te zetten. Aller

tegenover. Rotterdam telt van alle

gepassioneerd etc. Voor veel mensen is

lei voorzieningen (met name die voor

grote steden het minste aantal hoog

dat ‘ideaal’ helemaal niet haalbaar en

de kansarmen) worden van een recht

opgeleiden (circa 29% ten opzichte

ook niet gewenst. Steeds minder aan

voor iedereen steeds meer tot een
gunst voor sommigen. De gemeente
bezuinigt bovendien op de uitgaven
voor het armoedebeleid. Daar waar de
andere drie grote steden daaraan juist
meer uitgeven, denkt Rotterdam weg
te komen met minder. Dat is in het ge
heel niet het soort samenleving, waar
in de Pauluskerk gelooft en waartoe
de Bijbel ons oproept.
Sociale uitsluiting
De armoede en sociale uitsluiting in
Rotterdam verbreden en verdiepen
zich. In Rotterdam leven inmiddels
ruim 100.000 mensen onder de armoe
degrens, waaronder veel kinderen.

van ruim 40% in Amsterdam en 51%

dacht is er in Rotterdam voor de kans

Rotterdam is de stad met de snelst

in Utrecht). Dat alles in een politieke

arme kant van de samenleving en voor

groeiende armoede van het land. Meer

situatie, waarin populistisch rechts al

het feit, dat een groeiende groep Rot

jaren een stevige grip op de gang van

terdammers het op eigen kracht niet

zaken heeft.

redt, met name als gevolg van schul
den. Zonder werk, zonder huisvesting.

Eenzijdig mensbeeld

Of wel werkend, maar toch arm. Het

De invloed van die politieke krachten

gemeentebestuur van Rotterdam zet

is in Rotterdam al jaren onverminderd

met het college-akkoord en -program

groot. Met als gevolg daarvan veel

ma ‘Volle kracht vooruit’ al een paar

aandacht voor openbare orde en veilig

jaar in op de kansrijken: “Rotterdam is

heid, lik-op-stukbeleid, voldoen aan

een stad voor stoere mensen”. (....) Die

strikte voorwaarden vooraf, als het gaat

doorzetters met opgestroopte mouwen

om de toegang tot voorzieningen, en

verdienen en krijgen vanaf nu meer ge

op repressie.

hoord bij de overheid, zegt het ak

Rijk. Omdat het terugkeerbeleid al
jaren niet op orde is, worden vooral
de grote steden geconfronteerd met
grote groepen vluchtelingen, van wie
sommigen hier al heel lang zijn, ouder
worden en er heel slecht aan toe zijn.
De verantwoordelijkheid en de reke
ning daarvoor kunnen door het Rijk niet
vervolgens bij de gemeenten worden
neergelegd. Anno 2016 is er nog altijd
geen definitieve, landelijke BBB(B)-re
geling, die kwetsbare mensen zonder
verblijfspapieren een minimum van be
staan garandeert van overheidswege.
Het is duidelijk, dat een dergelijke rege
ling voor het kabinet geen prioriteit
mensen zijn bovendien langer arm. In

vendien, dat het aantal daklozen sinds

heeft. Ondanks de kleine stappen blijft

2015 kregen circa 40.000 mensen een

2009 gestegen is met bijna 75%. Hun

dus het Nederlandse vreemdelingen

bijstandsuitkering, ongeveer 144.000

aantal groeit ook (weer) in Rotterdam.

beleid in het algemeen hard en mens

mensen

bijzondere

bijstand.

onwaardig.

Ruim

7600 huishoudens maken inmiddels

Rechteloosheid

gebruik van de Voedselbank. Uit het

Er leven in Rotterdam ook tussen de

De vluchtelingen die nu naar Neder

onderzoek ‘Geldzaken in de praktijk’

15.000 en 20.000 mensen zonder ver

land komen zijn geen uitgeprocedeer

(2015) blijkt, dat 37% van de Neder

blijfspapieren. De situatie voor deze

de asielzoekers. Integendeel, de mees

landse huishoudens in 2015 met een

mensen was er ook in 2015 vooral een

ten van hen krijgen vrij snel en

of meerdere betalingsachterstanden

van rechteloosheid. Nog verslechterd

ge
makkelijk asiel, vooral de mensen

te maken heeft gehad. Bovendien ver

door een aarzelend op gang komende

uit Syrië en Eritrea, en kunnen vervol

schuiven de oorzaken. In 2015 was

economie en een zeer krappe arbeids

gens een (tijdelijk) bestaan in Neder

de belangrijkste reden voor financiële

markt. De stad Rotterdam kent geen

land opbouwen. Zij komen dus niet

problemen, dat men niet in staat was

vluchtelingenbeleid. In het huidige

naar de Pauluskerk. Dat is gelukkig

om de rekeningen te betalen vanwege

Coalitieakkoord komt het woord vluch

niet nodig. In de Pauluskerk gaat het

hoge vaste lasten, vooral woonlasten

teling niet voor. De stad kende voor

om andere vluchtelingen, om mensen

of hoge zorgkosten. Volgens het Nibud

ongedocumenteerden ook in 2015 van

- juist - zònder verblijfspapieren, in de

zijn

betalingsproblemen

gemeentewege nagenoeg geen voor

meeste gevallen uitgeprocedeerde asiel

moeilijker op te lossen dan problemen

zieningen. De stad huldigt formeel het

zoekers. Dat betekent niet, dat we ons

die ontstaan door nalatigheid. Uit

standpunt, dat het terugkeerbeleid

het lot van de ‘nieuwe’ vluchtelingen

recente cijfers van het CBS blijkt bo

een verantwoordelijkheid is van het

niet aantrekken. Integendeel.

dit

soort

Als Pauluskerk/OMZO namen we mee
het initiatief voor ‘Rotterdam verwel
komt vluchtelingen’, onder het motto:
‘Vang mensen ruimhartig op, maar niet
als een kip zonder kop’. En we dachten
na over de consequenties op de lange
re termijn. Want op een dag gaan ook
mensen uit deze nieuwe groep vluchte
lingen zich bij de Pauluskerk melden.
Onder die lastige omstandigheden, so
ciaal, economisch, politiek en moreel
– vooral voor de mensen in de marge
– probeerde het Diaconaal Centrum
Pauluskerk ook in 2015 haar missie te
vervullen: het daadwerkelijk antwoord
geven op de Bijbelse oproep tot zorg

diverse vormen van hulpverlening: maat

aantal, meer praktische activiteiten

voor al die mensen die in de marge van

schappelijk werk, diaconaal spreekuur,

voor bezoekers: de taallessen, de ‘leer

de Rotterdamse samenleving zijn of

vluchtelingenspreekuur, het medische

werkbedrijfplekken’ in de keuken en

raken.

spreekuur en dat van de tandarts. Het

het restaurant van de kerk, de fietsen

beroep op het vluchtelingenspreekuur

werkplaats, de 2e-handskledingwinkel

2.3 BEROEP OP DE PAULUSKERK

steeg licht ten opzichte van 2014 (zie

en een naaiatelier, waarin bezoekers

BLEEF ONVERMINDERD HOOG

daarvoor ook het Jaarverslag Stichting

van de Pauluskerk 2e handskleding/ar

De moeilijke economische situatie, de

OMZO 2015).

tikelen (ver)maken onder leiding van

bezuinigingen op sociale zekerheid,

kunstenaars/modeontwerpers.

In de

gezondheidszorg, thuiszorg en jeugd

2.4 ZINVOLLE DAGBESTEDING EN

tweede helft van 2015 zijn er twee

zorg en de overdracht van verant

BOUWEN AAN WAARDIGHEID

hele mooie initiatieven gekomen van

woordelijkheden van het Rijk naar de

De Pauluskerk zette in 2015, naast alle

het RoTheater en van Formaat. Met en

gemeenten op een aantal van deze

hulpverlening, ook versterkt in op het

door de bezoekers van de Pauluskerk

terreinen brengen steeds meer mensen

vergroten van de levenskracht van

zijn er toneelvoorstellingen gemaakt.

in Rotterdam in de problemen, vooral

onze bezoekers, vooral door een

De voorstelling ‘Wild. Born as Easy’ is

die in de marge van de Rotterdamse

nieuw project: ‘Zinvolle dagbesteding

opgevoerd in het Zuidplein Theater.

samenleving. Het aantal mensen met

en bouwen aan waardigheid’. Paulus

Diverse leerpunten zorgen voor een

schulden neemt toe evenals het aantal

kerk Nieuwe Grond droeg daaraan bij

betere opzet van Pauluskerk Nieuwe

dak- en thuislozen. Het bezoek aan de

met kunst-, culturele en literaire activi

Grond voor 2016. De samenwerking

Pauluskerk bleef om al die redenen

teiten op het snijvlak van kunst, cul

met kunstenares Marieke van der Lip

ook in 2015 onverminderd hoog. Dat

tuur, samenleving en geloof. Daar

pe leverde een video-installatie ‘Mys

zelfde geldt voor het beroep op de

naast organiseerden we een groot

tiek en verzet’ op die veel in de media

is geweest en door Mondriaan Fonds

onderdeel, zijn aanzienlijk helderder

Ook

zelfs als voorbeeldstellend project is

geworden, de onderlinge communicatie

houdt er een deel van haar spreek

betiteld. In november kon de Fietsen

is verbeterd.

uren. Ook houdt een vluchtelingen

werkplaats worden geopend, waar be

De organisatie is nu georganiseerd

advocaat er wekelijks hulp- en advies

zoekers van de Pauluskerk een zinvolle

langs drie hoofdpijlers: ‘Helpen waar

spreekuren voor ongedocumenteerden.

dagbesteding hebben en opleiding ge

geen helper is’, ‘Levenskracht verster

Eveneens is de Stichting LOS (Landelijk

nieten, dankzij een gulle gift van een

ken’ en ‘Geloofsgemeenschap’. Deze

Ongedocumenteerden Steunpunt in de

van de Rotterdamse fondsen.

drie hoofdpijlers zullen in 2015 en vol

Pauluskerk gevestigd. Dit alles heeft

gende jaren verder gestalte krijgen. In

de Pauluskerk de afgelopen periode

2.5 GELOOFSGEMEENSCHAP

2015 is de werkorganisatie, naast de

gemaakt tot een steeds duidelijker

De Pauluskerk is tevens een geloofsge

reeds bestaande staf, verder versterkt

herkenbaar hulp- en informatiepunt

meenschap die bestaat uit haar bezoe

en zelfwerkend gemaakt door de in

voor (uitgeprocedeerde) vluchtelingen

kers, de vrijwilligers en al die mensen

troductie van een kernteam (manage

in Rotterdam en in het land.

die zich tot het werk en de diensten

ment) en van inhoudelijke clusters

voelen aangetrokken. Dagelijks Kerk

voor alle activiteiten, onder leiding

2.7 BEHEER EN VERHUUR

café, wekelijks Vrijdagavondgebed, en

van een lid van de staf.

Het afgelopen jaar zijn er behoorlijke

(laagdrempelige) diensten op de zon

In de Pauluskerk is tevens het regio

stappen gemaakt ten aanzien van nog

dag. Voorts bezinning, vorming en ge

kantoor van IOM (de Internationale

openstaande opleveringspunten. De

sprek rondom geloof en spiritualiteit.

Organisatie voor Migratie) gevestigd.

afzuiging in de rookruimte is zodanig

De

activiteiten

Daar worden de IOM-spreekuren ge

aangepast dat deze voldoet aan de

vinden dagelijks of wekelijks plaats en

houden met de vluchtelingen die zijn

vraag zoals deze in het bestek staat.

worden gemiddeld bezocht door tus

uitgeprocedeerd en vrijwillig willen te

De verwarming en koeling via de vloer

sen de 10 en 120 mensen.

rugkeren naar het land van herkomst.

werkt. Omdat deze openstaande pun

kerkelijke/religieuze

2.6 ORGANISATIE
De Pauluskerk is in de kern een vrijwil
ligersorganisatie. Veel nieuwe mensen
gingen met ons meedoen. Een aantal
viel af, om verschillende redenen. Dat
betekent, dat we ook de komende ja
ren veel aandacht zullen besteden aan
het werven en inwerken van nieuwe
vrijwilligers en aan het verbeteren van
het functioneren van de Pauluskerk als
organisatie. De structuur van de Pau
luskerk, taken, verantwoordelijkheden
en bevoegdheden, individueel en per

Vluchtelingenwerk

Maasdelta

2.8 FINANCIËN
Het financiële beleid voor de komende
jaren is erop gericht te blijven voldoen
aan de vraag naar opvang, zorg en hulp.
Een goede relatie met externe finan
ciële ondersteuners is daarbij cruciaal.
Tegelijk streven we er naar meer “eigen
opbrengsten” te genereren. Zo zijn in
2015 de inkomsten toegenomen onder
meer door verhuur van zalen en kantoor
ruimten en door een verhoging van de
inkomsten, onder meer via restaurant/
keuken, tweede-handswinkel, naai-ate
lier en fietsenwerkplaats. Begin 2016 is
een geslaagd experiment gedaan met
crowdfunding voor een Pauluskerkbak
fiets voor het transport van zwaardere
zaken (kleding etc.) van en naar de
kerk. De Pauluskerk is een organisatie
van vrijwilligers; alleen in bijzondere
ten nagenoeg opgelost waren, stond

betaalde bijeenkomsten, variërend van

gevallen worden werkzaamheden ver

de weg ook open om met een andere

klein tot groot, gehad. De diversiteit van

richt door betaalde medewerkers. Het

partij het meerjarig onderhoudsplan

organisaties die iets in de Pauluskerk

financiële beleid van het bestuur is

op te gaan zetten. Begin 2016 zal met

willen organiseren is groot, maar heb

onverminderd sober, en gericht op het

deze partij effectief gewerkt gaan

ben eigenlijk allemaal een ding gemeen:

realiseren van maximaal nuttige resul

worden. Rond de zomervakantie van

ze houden van mensen en zijn nieuws

taten met de aan ons toevertrouwde

2015 is er een externe opslag ter be

gierig naar wat hier allemaal gebeurt.

middelen.

schikking gekomen. Aangezien we te

De groep kosters en vrijwilligers van de

Het jaar 2015 was in een aantal opzich

weinig opbergruimte hebben, is deze

Pauluskerk is een hele hechte groep

ten financieel een bijzonder jaar. De

extra ruimte meer dan welkom.

die graag voor de Pauluskerk werken.

verklaring daarvoor vormen een (laat

Een veel gehoorde uitspraak in deze

ste) extra bijdrage van de Centrale Dia

Maximaal bezet

groep is dit soort evenementen zijn ‘de

conie van de Hervormde Gemeente

Externe en interne partijen weten ons

krenten uit de pap’ en dit stralen ze

Rotterdam Centrum (nog in het kader

goed te vinden als het gaat om het ge

ook uit. Dit is te merken aan de posi

van de verhuizing naar de nieuwe kerk),

bruik van een ruimte, al dan niet met

tieve feedback en het feit dat een be

en de ondersteuning door fondsen in

catering, apparatuur, etc. We hebben

hoorlijk aantal organisaties weer te

2015 met bijdragen die óók voor 2016

afgelopen jaar bij elkaar zo’n honderd

rugkomen in de kerk.

mogen worden aangewend. Tenslotte

moet worden vermeld dat het gepubli

werkers van de kosterij. Alle kosters

en eenmalige activiteiten. Het maand

ceerde financiële overzicht een voor

hebben deze training met veel en

programma is tevens terug te vinden

lopig karakter draagt. Vanwege het

thousiasme bijgewoond met het be

op de website en wordt ook uitgereikt

plotselinge overlijden van onze accoun

oogde resultaat.

als mensen de Pauluskerk.

Accountants, in het voorjaar van 2016

2.10 COMMUNICATIE

Alle publiciteit rondom de Bed Bad

zal het bestuur de jaarrekening 2015

In 2015 is er veel aandacht besteedt

Brood discussie was aanleiding voor

eerst in het derde kwartaal van 2016

aan communicatie. Dit betreft zowel

veel mensen om de Pauluskerk te be

vaststellen.

interne als externe communicatie. In

zoeken. Daardoor steeg het aantal

De Pauluskerk is veel dank verschuldigd

2015 is er gewerkt aan de vernieuwde

rondleidingen boven verwachting. Te

voor de steun van:

Kansfonds, PIN,

maandelijkse digitale nieuwsbrief voor

vens werd de Pauluskerk bezocht door

Sint Laurensfonds, ASN Foundation,

alle medewerkers van de Pauluskerk.

veel middelbare scholieren. In het ver

Stichting Bevordering van Volkskracht,

Deze nieuwsbrief is bedoeld om hen

lengde van de BBB campagne hebben

Stichting Rotterdam, Stichting DBL,

op de hoogte te brengen van alles wat

veel scholen besloten het vluchtelin

Stichting Swart-van Essen, Hofstee

er in en om de Pauluskerk gebeurd. Hij

gen lesprogramma van de Pauluskerk

stichting, Maatschappij van Welstand-

voorziet in een hele duidelijke behoefte.

in hun lessenpakket op te nemen. Dit is

SIOC, Stichting Fonds Schiedam Vlaar

Daarnaast is het bestaande maandpro

een van de redenen dat er veel scholie

dingen e.o., RK Bisdom, Van Cappellen

gramma opnieuw vorm gegeven: dit

ren en studenten de kerk hebben be

Stichting, Fundatie Van den Santheuvel,

programma wordt verspreid onder de

zocht. Sommige studenten kwamen

Sobbe Stichting, Stichting Elise Mathilde

vrijwilligers en direct betrokkenen. In

daarna terug en hebben zich aange

Fonds, Stichting Bevordering Maat

dit programma staan de maandelijkse

meld als vrijwilliger.

tant Peter Balvers, partner van Verstegen

schappelijke Dienstverlening Rotterdam,
Mr. A. Fentener van Vlissingen Fonds,
Stichting Het R.C. Maagdenhuis, G.Ph.
Verhagen-Stichting, Stichting Mundo
Crastino Meliori, Genootschap ‘Nederig
en Menschlievend’, STOER, vele diaco
nieën en kerken, donateurs en vrienden.
2.9 KOSTERIJ
De kosterij speelt een wezenlijke rol in
het doen en laten binnen de Paulus
kerk. De onderlinge samenwerking
binnen de kosterij is daarbij van groot
belang. In dit kader is er in 2015, in sa
menwerking met de gemeente, een
training georganiseerd voor de mede

Social media en website
In 2015 is er meer tijd besteed aan social
media. Er worden veel berichten ge
plaatst op Facebook en Twitter. Hier
wordt veel gebruik van gemaakt. Een
effectieve manier om elkaar op de
hoogte te houden van de dingen die
gebeuren: zowel binnen als buiten de
Pauluskerk.
Op het kerkplein is sinds begin 2015
een informatiescherm gerealiseerd waar
veel informatie voor bezoekers en vrij
willigers op te vinden is. Deze informa
tie wordt iedere dag bijgehouden en
wordt zeer gewaardeerd.
In 2015 is er begonnen aan het ver
nieuwen van de huidige website. Er is
veel tijd gestoken om de website aan
te passen aan de wensen van vandaag;
meer beeldmateriaal, meer verhalen en
meer overzicht. In 2016 zal de nieuwe
website gelanceerd worden en zal
deze voorzien in de huidige behoefte.
2.11 STAGES
Regelmatig lopen er stagiaires in de

vanuit diverse opleidingen: een tweetal

Pauluskerk mee. Wij vinden het belang

studenten bij het open huis, 1 student

rijk om studenten een kijkje te laten

bij maatschappelijke hulpverlening en

nemen binnen onze organisatie. Ook

1 student bij de pastoraatsgroep in

in 2015 heeft er een aantal stagiaires

combinatie met het open huis. Deze

meegelopen in de Pauluskerk. Veel

studenten hebben hun stage allemaal

studenten vinden de Pauluskerk een

succesvol afgerond

interessante plek om stage te lopen.
De stagaires krijgen veel ruimte en mo
gelijkheden en er wordt wederzijds
veel informatie uitgewisseld. In 2015
waren er in totaal 4 stagiaires actief

3. Helpen waar geen helper is
om een thuisloos bestaan te leiden.

Extra activiteiten

Ook mensen die een afspraak hebben

Vrijwel elke zondagavond waren er

3.1 OPEN HUIS

bij de medische dienst of met een van

vrijwilligers van Rotterdam Cares die

Op het Kerkplein is het vaak een drukte

de hulpverleners, bezoeken het Open

extra activiteiten deden met de bezoe

van belang. Mensen die hun post ko

Huis. Bezoekers kunnen de krant of

kers. Enkele keren per jaar organiseert

men ophalen bij het Welkom, mensen

een boek lezen, een spelletje doen,

Rotterdam Cares een bijzondere activi

die een afspraak willen maken met de

een potje tafelvoetbal spelen of, heel

teit zoals een bezoek aan een bowling

hulpverlening, voorbijgangers die graag

belangrijk, een computer gebruiken

centrum of een spellentoernooi met

een kijkje willen nemen in de Paulus

om contact met de buitenwereld te

prijsjes. De samenwerking met deze

kerk en nog veel meer.

hebben.

jonge mensen is inspirerend en plezie

3 ACTIVITEITEN 2015

rig.

Toch lopen veel mensen die de Paulus
kerk binnenkomen, doelbewust naar de

De reden waarom mensen het Open

De vaste activiteiten zoals het dage

trap om naar het Open Huis op de eer

Huis bezoeken is dus heel verschillend.

lijkse Kerkcafé en enkele keren per

ste verdieping te gaan. Dat is voor velen

Datzelfde geldt voor de manier waar

week het Open Atelier trokken ook dit

een ‘honk’, een plek om bij te komen

op mensen het invullen. De een komt

jaar tussen de zes en 15 bezoekers. Het

van de hectiek van het bestaan of juist

vanwege de behoefte aan rust, ie

schrijverscafé op woensdagmorgen is,

om mensen te ontmoeten, een praatje

mand anders om een (luidruchtig) pot

na een doorstart, weer een creatieve

te maken, een beker koffie of thee te

je tafelvoetbal te spelen. Samen met

broedplaats geworden voor ca. acht

drinken en een boterham te eten.

de talrijke verschillende nationalitei

mensen.

ten en ‘dus’ grote cultuurverschillen

Bezoekers beleven veel plezier aan

Contact met familie

maakt het Open Huis tot een werk

deze activiteiten die hun zelfbeeld ver

Ook in het verslagjaar wisten vele tien

plaats ‘omgaan met verschillen’. Het

sterken en laten zien dat ieder mens

tallen mensen per dag het Open Huis

vraagt veel van de dienstdoende vrij

talenten heeft.

te vinden. Het kan gaan om mensen

willigers en kosters om een goede en

Ook in 2015 waren er drietal vrijwilli

die dagelijks komen omdat ze letterlijk

veilige sfeer te waarborgen. Meestal

ge kappers actief in het open huis. De

geen dak boven hun hoofd hebben. Zij

lukt dat gelukkig uitstekend!

kappers waren op verschillende dagen
in de week aanwezig. De bezoekers

zoeken een veilige en warme plek om
even rust te vinden en niet weggeke

Ook in 2015 waren er drietal vrijwilli

hebben veelvuldig gebruik gemaakt

ken te worden zoals helaas op veel an

ge kappers actief in het open huis. De

van de aanwezigheid van de kapper.

dere plaatsen. Het kan gaan om men

kappers waren op verschillende dagen

sen die geen thuis hebben en in de

in de week aanwezig. De bezoekers

De vaste vrijwilligers m/v die het Open

Pauluskerk hun ‘familie’ vinden. Men

hebben veelvuldig gebruik gemaakt

Huis draaiende houden zijn een groep

sen die begrip hebben voor hun situa

van de aanwezigheid van de kapper.

van ca. 75 mensen die gedurende ze

tie of lotgenoten die weten wat het is

ven dagen per week in drie diensten

a
n
i
r
a
M
‘Ik heb van het leven geleerd’
‘Ik kom regelmatig in de Pauluskerk. Ik heb niet
zo veel geld om eten te kopen en zo heb ik ook
een reden om de deur uit te gaan. Hier heb ik
contact met andere mensen en dat vind ik fijn.
Toen ik vanochtend opstond ben ik gaan douchen
en naar de Pauluskerk gekomen. Verder had
ik niet veel te doen vandaag.
Ik volg een cursus om ervaringsspreker te worden. Ik vind het erg leuk om voorlichting te geven

en mensen te helpen. Ik spreek wel eens op
scholen. Ik heb van het leven geleerd en hoop
anderen daar mee te kunnen helpen.
Als ik mijn ideale dag voorstel heb ik een partner
en werk. Misschien een keer op vakantie, dat lijkt
me leuk. Ook zou ik graag een hond hebben.
Ik ben dol op honden en vroeger heb ik ook een
hond gehad. Een hond kan je trouwste maatje zijn.’
Lana van der Meer

Aantallen?

de bezoekers ontvangen. De groep

gers. Uiteraard wisselde dit aantal regel

vrijwilligers is heel divers: mensen die

matig. Vrijwilligers kwamen en gingen.

In 2015 ging het om de volgende aantallen:

met pensioen zijn, mensen die tijdelijk

Sommigen moesten door werk of pro

n de Pauluskerk is geopend zeven dagen per

of langdurig werkloos zijn, mensen die

blemen met de gezondheid na korte

week, van 09.00 – 21.00 uur; de nachtopvang

naast een betaalde baan het belangrijk

of langere tijd weer afhaken, anderen

dagelijks van 17.00 – 08.00 uur;

vinden als vrijwilliger een steentje bij

bleven. De meeste vrijwilligers werkten

te dragen, mensen die psychisch en/of

op een vaste dag in de week. Sommigen

sociaal kwetsbaar zijn en proberen

werkten twee maal per maand, ande

door middel van vrijwilligerswerk weer

ren twee maal per week. Er werd ge

structuur in hun leven te brengen, etc.

streefd naar teams van vijf à zes vrij

n Schrijverscafé, 10 - 15 bezoekers per week;

Er zijn vrijwilligers die al tien of twintig

willigers per maaltijd. Doordat er

n Sociaal-culturele werkplaatsactiviteiten, totaal

jaar meedoen, anderen blijven slechts

langzamerhand steeds meer vrijwilligers

40 – 50 bezoekers per week;

een korte periode en sommigen komen

bijkwamen, die elke week een vaste

n Theater, circa 10 deelnemers

ook later weer terug. Allemaal mensen

dienst wilden draaien, werd het een

n Eethuis voedt 50 – 60 mensen per keer;

die op hun eigen wijze iets willen bij

voudiger om het rooster ingevuld te

n Voedselbank geeft gemiddeld 50 pakketten

dragen aan het werk van de Pauluskerk

krijgen, zodat er steeds voldoende vrij

omdat zij zien dat daar gewerkt wordt

willigers per maaltijd aanwezig waren.

aan ‘deze wereld omgekeerd’.

Dit is plezierig, omdat de bezoekers dan
niet te lang op hun maaltijd hoeven te

3.2 EETHUIS

wachten en het schoonmaken en af

In 2015 werd de lijn, zoals deze was in

wassen na de maaltijd ook binnen een

gezet in 2014, doorgezet. We serveer

redelijke tijd klaar is.

den drie maaltijden per week, namelijk

n Open Huis ontvangt 200 – 250 mensen per dag;

tussen de 1500 en 1800 bezoekers per week;
n Open Atelier, 2x per week, ongeveer 30

bezoekers per week;

per week;
n Vluchtelingenspreekuur helpt gemiddeld

100 – 120 mensen per week;
n Diaconaal/maatschappelijk spreekuur helpt

gemiddeld 60 - 70 mensen per week;
n Medische Dienst helpt ruim 1000 mensen,

ruim 2100 consulten per jaar; tandarts: circa
250 consulten per jaar;

op dinsdag, donderdag en vrijdag. Ook

Mooi gedicht

de bijdrage van de bezoekers van € 1,-

Aangezien we de bezoekers graag nog

bleef. Over het algemeen was dit geen

iets meer willen meegeven dan een

probleem. De meeste bezoekers vonden

gevulde maag, ging een aantal vrijwil

n Nachtopvang voor 24 personen;

het de moeite waard een euro voor de

ligers elke week op zoek naar een

n Nederlandse taallessen: 11 lessen per week,

maaltijd uit te geven. Ook betaalden

mooi gedicht of een bemoedigend

sommige bezoekers soms voor vrien

stukje, dat werd voorgelezen aan het

den, die krap bij kas zaten. Dat was

begin van de maaltijd. Dit werd, ge

mooi om te zien. De maaltijden werden

zien het applaus dat soms volgde, door

gemiddeld door vijftig bezoekers be

de bezoekers vaak op prijs gesteld.

zocht.

Uiteraard wordt er nog steeds waarde
gehecht aan om de maaltijd gezamen

In het Eethuis werkten gemiddeld tus

lijk te beginnen en gezamenlijk te be

sen de zeventien en twintig vrijwilli

sluiten.

n Tijdelijke huisvesting voor gemiddeld 40 - 60

mensen (vluchtelingen en Nederlanders of
mensen met een verblijfsvergunning)

op verschillende niveaus, circa 75 leerlingen/
bezoekers;
n Fietsenwerkplaats: 2 dagen per week,

4 – 5 deelnemers
n Tweede-handswinkel, naaiatelier met zo’n

5 deelnemers per week
n 275 vrijwilligers; daarnaast stagiair(e)s (aantal

wisselend);
n (totaal) 18 beroepskrachten (deel- of voltijd);
n mogelijk door giften en bijdragen.

Wat doet de
Pauluskerk?
n zorgt voor dagopvang en

dagbesteding

Bezoekers gedragen zich niet altijd even

maximaal drie jaar een pakket in ont

vriendelijk of welwillend en soms is dat

vangst nemen. De eisen om in aanmer

best lastig. Het lukte de vrijwilligers

king te komen voor een voedselpakket

meestal om zich niet persoonlijk aan

zijn hoog. Gezinnen met vier kinderen

gesproken te voelen, bezoekers rustig

krijgen twee pakketten per keer.

op hun gedrag aan te spreken en con

n zorgt voor nachtopvang

flicten te voorkomen of te sussen. Dit

Deskundige vrijwilligers

n zorgt voor eten, drinken en

blijft uiteraard een punt van aandacht.

De voedselbank wordt gerund door vier

Het contact met En-Route, waar de

vrijwilligers. Ook de intakegesprekken

maaltijden bereid worden, verliep open

worden gedaan door een op dat terrein

en plezierig. De kwaliteit van de maal

deskundige vrijwilliger die regelmatig

n hulpverlening aan vluchtelingen

tijden was over het algemeen prima en

op de uitgiftedag gedurende een half

n zorgt voor tijdelijke huisvesting

als er eens – opbouwende – kritiek werd

uur aanwezig is.

n geeft bijdragen in levensonderhoud

geleverd werd dit plezierig opgepakt.

warme maaltijden
n maatschappelijke en diaconale

hulpverlening

3.4 MAATSCHAPPELIJK WERK,

n medische en tandheelkundige zorg
n pastorale zorg

Al met al was het een goed jaar voor

DIACONAAL SPREEKUUR EN

n open atelier, schrijverscafé,

het Eethuis. Doordat vrijwilligers en

INDIVIDUELE HULPVERLENING

bezoekers elkaar beter leren kennen,

Grote nood is er voor mensen die geen

n voedselbankuitgifte

heerst er vaak een plezierige sfeer en

adres hebben. Dit komt door omstan

n Taallessen Nederlands, Engels en

dat hopen we zo te houden.

digheden zoals uit detentie komen of

muziekatelier

men heeft niet snel genoeg aan de bel

Spaans
n (maatschappelijke) stages

3.3 VOEDSELBANK

getrokken voor hulp als het fout dreigt

n rondleidingen voor belangstellen-

In 2015 voorzag het voedselbank uit

te gaan, schulden, scheiden, verhuizen

giftepunt in de Pauluskerk in een dui

zonder voorbereiding.

den in gebouw en kerkzaal
n 2e handskledingwinkel/atelier

delijke behoefte. In het begin van het

n fietsenwerkplaats

jaar werden er wekelijks 25 pakketten

Na de voordeurdelersregeling is er geen

n lunchroom en keuken

uitgedeeld. Dit aantal liep op tot rond

particulier meer die zijn adres deelt

n Pauluskerk Nieuwe Grond, podium

de vijftig stuks aan het einde van het

met een ander. Men wordt gekort als

jaar.

er een uitkering is. Dat betekent veel

voor kunst, cultuur en gesprek over

werk voor het MW. Het goede is dat er

de stad door bezoekers voor
Hoge eisen

ook andere problemen boven water

Wel wisselden regelmatig de mensen

kunnen komen, dan kan daar ook aan

die voor een pakket in aanmerking

gewerkt worden.

n geloofsgemeenschap met diensten

kwamen. Sommigen mogen er maar

Geen adres betekent officieel niet be

door de week, op woensdagavond,

drie maanden gebruik van maken.

staan. Niet kunnen werken, geen inko

vrijdagavond en op zondag, vorming

Anderen mogen na een regelmatige

men, geen mogelijkheid om een huis

en bezinning

evaluatie van de financiële situatie, tot

te zoeken en geen nieuwe id.

Rotterdammers
n podium voor bezinning, geloof en

spiritualiteit

Waarom en hoe in 2015?
Het Diaconaal Centrum Pauluskerk komt op voor alle mensen in Rotterdam
en omgeving, die het zonder hulp economisch, sociaal en spiritueel niet
redden. Het probeert daar te helpen “waar geen helper is”. Het gaat om
individuele hulpverlening, bezinning, geloofsversterking en actie voor
kwetsbare mensen in de marge van de samenleving. Velen van hen verkeren
om allerlei redenen in een sociaal en economisch isolement. De in 2015
maar aarzelend op gang komende economie, de steeds meer merkbare
gevolgen van de zware bezuinigingen door de overheid op maatschappelijke opvang, sociale zekerheid, gezondheidszorg en onderwijs de afgelopen
paar jaren, maar ook in de sfeer van de bijzondere bijstand en de psychiatrische hulpverlening, worden steeds meer voelbaar voor met name de
mensen in de marge en aan de onderkant van de Rotterdamse samenleving.
Van de vier grote steden groeit de armoede in Rotterdam het hardst. Volgens
recente cijfers kent Rotterdam het hoogste aantal lage inkomens en de
meeste werklozen. Bovendien heeft Rotterdam het hoogste aantal huishoudens met grote schulden. Er leven inmiddels ruim 100.000 mensen onder de
armoedegrens, waaronder veel kinderen. Er leven ook tussen de 15.000 en
20.000 mensen zonder verblijfspapieren. De stad kent 174 verschillende
nationaliteiten.
Voor de Pauluskerk als Diaconaal Centrum zijn drie kernwoorden van
belang: gastvrijheid, laagdrempeligheid en hulp. Iedereen is welkom in de
kerk, zonder aanzien des persoons en zonder voorwaarden vooraf. Helpen
betekent niet “pappen en nathouden”. Helpen betekent mensen opvangen
en hun levenskracht versterken, zodat zij na een tijdje hulp van anderen
weer op eigen kracht verder kunnen. Hulp betekent ook, dat de Pauluskerk
zich inzet voor het veranderen van onrechtvaardige wetten en regels, zodat
mensen in de marge niet eeuwig buiten hun schuld in de marge blijven.
Helpen is niet iemand steeds een vis geven. Helpen is iemand een vishengel
geven èn toegang tot de visvijver.

Frisse blik

in Nederland en op Curaçao voor deze

kortere of langere tijd. Veel mensen

Binnen de Pauluskerk is er regelmatig

jonge mensen. Met name jonge moe

werden ook geweigerd en doorverwe

overleg met collega’s van de individuele

ders. Ervaringen worden gedeeld en de

zen. Samen in gesprek en puzzelen wat

hulpverlening. Er worden mensen van

student is in contact gebracht met een

is er nodig om weer op de been te

buiten uitgenodigd, dat levert nieuwe

organisatie op Curaçao die zich inzet

komen. Het is goed om contact te heb

kennis op en een frisse blik.

voor deze doelgroep.

ben met andere organisaties, We be

Met de andere clusters is er goed con

zoeken elkaar met enige regelmaat.

tact en samenwerking. Omdat dit con

Andere problemen die we tegenkomen;

Vorig jaar is er ook veel energie gesto

tact er is, kan er samen met de bezoe

er zijn veel Europeanen die denken

ken om met anderen te bewerkstelligen

kers op verschillende niveaus gewerkt

zich hier te kunnen vestigen en/of te

dat de gemeente meer adressen gaat

worden. We merken dat er steeds meer

kunnen werken. Maar krijgen heel

verstrekken. Het is nog niet helemaal

mensen met psychiatrische problemen

moeilijk voet aan de grond. Het lijkt er

rond, maar wij hebben goede moed

komen. Dat maakt het werken moeilij

op dat mensen zomaar komen zonder

dat de zaak binnenkort goed geregeld

ker.

zich goed voor te bereiden. Eenmaal

In 215 zijn er 285 adressen gegeven voor

hier valt het leven erg tegen en het is

zal zijn. Met name in het belang van
de dak-en thuisloze bezoekers van de

Het valt op dat er meer jonge moeders

lastig om weer terug te moeten keren,

Pauluskerk.

met kinderen en jonge mannen uit

zonder het succes wat ze dachten te

Wekelijks werd er een diaconaal spreek

Curaçao komen.

zullen krijgen in Nederland. In het ka

uur gehouden, met name voor al die

Daarover is contact met bureau Front

der van EU burgers met problemen of

mensen die zitten met vragen waar

lijn. Er wordt besproken wat op valt en

overlastgevers, nemen we deel aan het

niemand raad mee weet. Dat spreek

de nood die deze jonge mensen heb

EU- overleg waar verschillende organi

uur voorzag ook in 2015 in een duide

ben. Er wordt onderzoek gedaan door

saties deel van uitmaken.

lijke behoefte.

een student naar de manier van leven

4. Levenskracht versterken
Bezoekers van de Pauluskerk worden

de 30 en 120 personen. Zo ontstonden

4.1 OPEN ATELIER

door de samenleving tot nu toe vooral

opnieuw ook allerlei kansen voor ont

Zie onder Pauluskerk Nieuwe

gezien als ‘losers’. Mensen die niets

moeting tussen ‘arm’ en ‘rijk’ in de stad

Grond, activiteit 4.4.4.

kunnen of willen en hun beroerde situ

Rotterdam, zodat deze twee, vaak

atie vooral aan zichzelf te danken heb

langs elkaar heen levende, ‘werelden’

4.2 SCHRIJVERSCAFÉ

ben. Vaak zien zij dat zelf ook zo. De

elkaar leren kennen en zich voor elkaar

Het schrijverscafé was één van de oer

Pauluskerk zette in 2015 daarom, naast

gaan engageren. Daarnaast organi

activiteiten van de Pauluskerk. Jaren

alle hulpverlening, ook versterkt in op

seerden we een groot aantal, meer

geleden, toen de Rotterdamse Straat

het vergroten van de levenskracht van

praktische activiteiten voor bezoekers:

krant ter ziele ging en nog even na

onze bezoekers met het project ‘Zin

de taallessen, de ‘leerwerkbedrijfplek

bloedde in het tijdschrift ‘Ja’, ging ook

volle dagbesteding en bouwen aan

ken’ in de keuken en het restaurant

het kaarsje van het schrijverscafé lang

waardigheid’. Pauluskerk Nieuwe Grond

van de kerk, de fietsenwerkplaats, de

zaam maar zeker uit, ondanks verwoe

droeg daaraan bij met kunst-, culturele

2e-handskledingwinkel en een naaiate

de pogingen de groep schrijvers te mo

en literaire activiteiten op het snijvlak

lier, waarin bezoekers van de Paulus

tiveren en nieuwe aan te trekken.

van kunst, cultuur, samenleving en ge

kerk de 2e handskleding (ver)maken

Dat kon niet zo blijven. Besloten werd

loof. Aan de wekelijkse werkplaats

onder leiding van kunstenaars/mode

met een heel nieuw concept een nieu

activiteiten namen 40 tot 50 bezoekers

ontwerpers.

we groep te starten. In oktober 2015

deel. Aan de publieksactiviteiten tussen

werd een mengvorm aangeboden van

Omdat er veel vraag was naar Spaanse

ginnersgroep te starten. Hiervoor heb

les, is er een uur Spaans op het rooster

ben al enkele sollicitatiegesprekken

gekomen en omdat onder de studenten

plaatsgevonden.

de behoefte bestond langer dan één
uur les te krijgen, heeft één van de

4.4 PAULUSKERK NIEUWE GROND

leerkrachten besloten twee uur aan

In 2015 heeft Nieuwe Grond weer

één stuk les te gaan geven.

meerdere culturele activiteiten geor
ganiseerd. Wekelijks konden bezoe

Veel aanmeldingen

kers meedoen aan gitaar, - en percus

Het aantal studenten per les varieerde

sielessen, schilderen en tekenen in het

het vroegere dichterscafé aan de Mau

van vier tot veertien, hetgeen een ge

Open Atelier en creatief schrijven in

ritsplaats en de latere schrijfgroep van

middeld aantal opleverde van 74 leer

het Schrijverscafé. Theaterwerkplaats

Maria van Donkelaar.

lingen in elf lessen, gegeven door acht

Formaat gaf een half jaar lang weke

Van allebei het goede en daarbij nog

taalvrijwilligers.

lijks

meer goeds gevoegd, is er een groep

Het lesaanbod bestond uit Nederlands,

drama.

ontstaan, die door zeer enthousiaste

Engels en Spaans. De vraag naar Frans

mensen in kwetsbare posities in de sa

en bijzonder talentvolle mensen weke

is continu te horen en zal eind 2016

menleving ruimte geeft voor expressie

lijks wordt bezocht. Per bijeenkomst

kunnen worden gerealiseerd.

en mondigheid rondom hun verhalen

schrijven minstens vijf à zes mensen

Vanwege een onophoudelijke stroom

en vragen. Zij presenteerden een voor

hun pennen leeg en vullen daarmee de

aanmeldingen is in december de in

stelling tijdens het Theater of the Op

tijd tussen 11.00 en 12.00 uur op de

schrijving voor Nederlands tijdelijk

pressed Festival in Theater Zuidplein,

woensdagochtend in het atelier.

stopgezet. In 2016 zullen er weer meer

gespeeld door bezoekers van de Pau

Het totaal aantal bezoekers groeit

vrijwilligers nodig zijn om met een be

luskerk. LOKAAL, centrum voor demo

en bloeit. God geve, dat de kerngroep
hun gave mag blijven gebruiken om de
Pauluskerk te verrijken.
4.3 TAALESSEN NEDERLANDS,
ENGELS EN SPAANS
In 2015 is het aantal leerlingen toege
nomen, zodat er meer groepen moes
ten worden gevormd en het aantal
lesuren moest worden uitgebreid. Dat
werd deels opgelost doordat sommige
leerkrachten meer uren voor hun reke
ning namen en deels doordat er meer
mensen kwamen lesgeven.

theaterworkshops
Een

participatief

theatermethodiek

die

Het culturele programma werd ten be
hoeve van zijn afstudeerscriptie onder
zocht door Wander van Baalen, Master
student Media, Culture & Society van de
Erasmus Universiteit Rotterdam.
Een paar quotes van zijn bevindingen:
“Het culturele programma biedt de
mogelijkheid om beperkende rollen te
doorbreken. In de Pauluskerk krijgt
iedereen de kans om schilder te zijn,
dichter of filosoof.”
“Deelname aan het culturele programma
is optioneel. Bezoekers krijgen iedere
dag de keuze om deel te nemen om of
cratie in Rotterdam, verzorgde met

Marieke van der Lippe werd op het

om ‘nee’ te zeggen. Het biedt hen een

bezoekers een aantal Dialoogateliers

Kerkplein onthuld.

zekere mate van autonomie.”

ren muziekavonden, literaire avonden

In 2015 is het aantal bezoekers dat deel

“Het culturele programma draagt bij

en filmavonden.

neemt aan de culturele activiteiten ge

aan het verbreken van stiltes. Soms ben

staag gegroeid naar een totale groep van

je gewoon even niet in staat tot iets of

Wereld van de Vluchteling

tussen de 40 tot vijftig reguliere deelne

voel je je niet comfortabel.”

Ook op het Festival ‘Wereld van de

mers. Daarnaast doen velen incidenteel

Vluchteling’ waren bezoekers actief en

mee met activiteiten of excursies. De

“De activiteiten van de kerk en het

kreeg het publiek de gelegenheid meer

publieke momenten werden steevast

culturele programma benadrukken dat

te weten te komen over de vluchtelin

goed bezocht met een gemiddelde van

de organisatie ook open staat voor

genproblematiek in Rotterdam. Tijdens

80 tot honderd bezoekers van buiten de

mensen zonder noodvraag. Door het

24 Uur Cultuur, de jaarlijkse opening

Pauluskerk. Veel culturele instellingen

creëren van sculpturen, gedichten, of

van het culturele seizoen, presenteerde

hebben in 2015 de Pauluskerk benaderd

schilderijen wordt de ontmoeting niet

het Open Atelier een succesvolle ten

om iets voor de bezoekers te beteke

alleen tot stand gebracht, maar ook

toonstelling met werk van bezoekers

nen. Hiermee zijn de momenten van

direct gesymboliseerd. De ontmoeting

tijdens de ‘Wereld van Witte de With’,

ontmoeting via kunst en cultuur op

materialiseert zich op unieke wijze in

een manifestatie waar alle galeries van

nieuw toegenomen en raken bezoekers

kunst. “

Rotterdam zich presenteerden. Het

betrokken met elkaar, in de stad en met

videotriptiek ‘Mystiek en Verzet’ van

onbekende Rotterdammers.

volgens het socratisch gesprek. Er wa

5. Geloofsgemeenschap Pauluskerk
5.1 GELOOFSGEMEENSCHAP

zo’n 10 tot soms 20 mensen. Het Kerk

de Lutherse gemeenschap/kerk en de

De geloofsgemeenschap van de Paulus

café door de week, elke dag van 12.00

school van Beit-Sahour.

kerk bestaat uit onze bezoekers, onze

tot 13.00 uur, koppelt de actualiteit

vrijwilligers en al die mensen die zich

en de levensverhalen aan de Heilige

Samen met en via de Werkgroep PAIS

tot het werk en de diensten of het Kerk

Boeken en werd bezocht door zo’n 5

(Palestina-Israël Rotterdam-Rijnmond)

café voelen aangetrokken. Er werden

tot 15 bezoekers per keer.

proberen we samenleving, omgeving

diensten gehouden op de zondagmor

Het Taizé-gebed op de vaste woens

en kerk in Rotterdam goede informatie

gen, op de 1e zondag van de maand.

dagavond kwam helaas te vervallen,

en een helder zicht te geven op wat

Het aantal bezoekers bleef stabiel met

vanwege gebrek aan belangstelling.

feitelijk gebeurt in de door Israël al

zo’n 40 – 70 per keer, een enkele keer

Het plan voor een verbeterde inrichting

sinds 1967 bezette gebieden en in

naar zo’n 100 bij bijzondere diensten.

en programma voor het Stiltecentrum

Israël zelf. Samengewerkt werd ook

Ook werden de diensten nogal eens

kwam gereed en wordt in 2016 uitge

met de landelijke Werkgroep Kairos/

bezocht door (diaconale) groepen uit

voerd. Ook de Mindfulnesstrainingen

Sabeel Nederland. De ouderen van de

andere kerkelijke gemeenten, die ge

van dr. Huub de Weerd werden met

Pauluskerk troffen elkaar maandelijks

ïnteresseerd zijn in het werk van de

succes voortgezet. Daarvoor bleek blij

in het Seniorenconvent, rond een schat

Pauluskerk of ter plaatse een ‘Paulus

vende belangstelling.

aan zeer diverse thema’s op maat

kerkproject’ uitvoeren of overwegen.

Een aantal kinderen werd in 2015 in

schappelijk en religieus terrein, met

Daarnaast zijn er de stilteviering op de

de Pauluskerk gedoopt. Samen met de

zo’n 15 - 20 deelnemers. Dokter Huub

2e zondag en de Engelstalige dienst op

Nico Adriaanstichting (NAS) herdachten

de Weerd organiseerde in 2015 (vervolg)

de 3e zondag van de maand. De stilte

we op 1 november de overledenen

trainingen ‘Mindfulness’, voor bezoe

vieringen, onder leiding van een van

van NAS en Pauluskerk in een zeer

kers en vrijwilligers van de Pauluskerk.

onze artsen, dr. Huub de Weerd, wor

aandachtvolle viering aan de Vijver

In de werkgroep ‘Geloofsvernieuwing’

den al enige tijd niet meer in de kerk

hofstraat. Ook was de Pauluskerk be

kwam een plan tot stand voor de ver

zaal gehouden, maar in het Open Huis

trokken bij het overlijden, begraven en

beterde inrichting en akoestiek van het

op de eerste verdieping. Doel was de

cremeren van een aantal van onze

stiltecentrum op de 2e verdieping. Ook

stilteviering meer ‘onder de mensen’

meer of minder bekende bezoekers.

werd gewerkt aan een nieuwe, helde

te krijgen. Dat heeft duidelijk bijge

re impuls voor de samenwerking met

dragen aan grotere betrokkenheid van

5.2 CENTRUM VOOR GELOOF EN

een aantal islamitische gemeenschap

onze bezoekers. Er nemen tussen de 20

SPIRITUALITEIT

pen en moskeeën in de stad. Beide

en 40 mensen per keer aan deel. Het

Ds. Kees Schakel zette de cyclus van het

plannen krijgen in 2016 een vervolg.

Kerkcafé op de zondagmiddag en het

Leerhuis

Avondgebed op de vrijdag werden be

met een constante groep van zo`n 15 –

voort:

Bijbelstudie-avonden

zocht door een groep van voorname

20 geïnteresseerden. De Pauluskerkheeft

lijk bezoekers, wisselend in aantal van

al jaren een ‘everlasting friendship’ met

Rob

Rob is zijn roepnaam maar eigenlijk heet hij
Robbie. Rob is in 1966 geboren in Paramaribo,
Suriname en is toen hij 4 was naar Nederland
gekomen. Hij heeft tot nu toe al die tijd in Nederland gewoond. De eerste herinnering die hij als
kind had uit Nederland, was de eerste keer toen
hij sneeuw zag en voelde. Dit was een heel
bijzondere ervaring voor hem.
Later heeft hij LTS gevolgd,
machine bankwerker. Rob
heeft verschillend werk gehad
zoals, kapper, in de bouw en
bij Humanitas. Verder heeft hij
ook veel gesport, voornamelijk kickboksen. Dit deed hij
op professioneel niveau.
Op de vraag wat hem
motiveert in het leven, antwoord Rob dat hij een
goed leven wil. Dit houdt volgens hem in, niet
afhankelijk zijn van anderen. Je eigen koers
varen, dit vindt hij belangrijk.

Rob houdt van sport, in het bijzonder kickboksen.
Verder vindt hij het fijn om te reizen, op één plek
blijven is niks voor hem. Uiteindelijk zou hij ook
wel terug willen naar Suriname om daar zijn
oude dag door te brengen.
Na even nadenken noemt Rob het getal 13 als
geluksgetal. Op de vraag “waarom 13?” antwoord hij: over het algemeen
kiezen mensen voor het getal
7. Ik vind 13 een mooi getal en
dat dit getal “ongeluk” zou
brengen vind ik een mythe.
Hij is geboren op de 13e dus dit
getal past bij hem.
Baby blauw is zijn lievelingskleur vooral omdat het zo mooi
kleurt bij een donkere huid.
Rob houdt voornamelijk van rustige muziek.
Anita Baker vindt hij fijn om naar te luisteren,
vooral de teksten die over het leven en de liefde
gaan spreken hem zeer aan.

Lisa Hendriks

6. Vluchtelingenwerk Pauluskerk (OMZO)
Voor een verslag van de activiteiten van het Vluchtelingenwerk van de Pauluskerk wordt verwezen naar het Jaarverslag
2015 van de Stichting OMZO. Dit verslag is te verkrijgen bij de Stichting Samen 010, tel. 010 - 4666722 of te vinden op
www.pauluskerkrotterdam.nl.

PAULUSKERK
ROTTERDAM
ACTIVITEITEN

IN BEELD

7. Financieel Jaarverslag 2015
De staat van baten en lasten over 2015 en vergelijkende cijfers over 2014 zoals vermeld in het accountantsrapport luidt:

2014
BATEN
Bijdrage diakonie Herv.Gem. Rotterdam
Bijdrage diakonie onderhoud

2015

€

€

235.000

237.120

2.689

13.000

100.000

100.000

Giften kerken

31.319

51.448

Giften donateurs

27.215

38.334

Extra bijdrage diakonie

Vrienden Pauluskerk

7.552

6.000

Rentebaten

4.809

1.896

408.584

447.789

0

77.554

Baten verhuur

28.286

31.910

Baten buffet

12.465

18.999

Baten uit verhuur

40.751

128.463

TOTAAL BATEN T.B.V. EXPLOITATIE

449.335

576.261

Giften fondsen

166.248

113.964

TOTALE BATEN

615.583

690.225

358.971

393.803

Totaal huisvestingskosten

85.188

116.996

Totaal organisatiekosten

36.553

58.867

TOTAAL EXPLOITATIEKOSTEN

480.712

569.666

TOTAAL PROJEKTEN

112.392

111.861

593.104

681.527

22.479

8.698

Baten t.b.v. exploitatie
Baten nachtopvang

Totaal personeelskosten

TOTAAL ALLE KOSTEN
RESULTAAT

8. Slot en dank
In Afrika ten zuiden van de Sahara kent

In mei 2015 kwam Ben Suurland in

men de levensfilosofie van het Ubuntu.

dienst als nieuwe koster bij de Facili

Ubuntu betekent zoiets als: één-zijn,

taire Dienst/Kosterij. Onze coördinator

menselijkheid tegenover anderen, ‘Ik

Nieuwe Grond, Giselle Vegter, moest

ben omdat wij zijn’ of menselijk wor

helaas haar werkzaamheden tijdelijk

den door anderen. Het is geen specifiek

staken vanwege ziekte. Haar taak werd

religieus concept, meer een ethische of

waargenomen door Maurits Hofman.

humanistische filosofie, die, volgens
sommigen, ook ten grondslag ligt aan

In het bestuur namen we afscheid van

het ontstaan van de republiek Zuid-

Almaz Massa en Harry de Groot, die

Afrika. Aartsbisschop Desmond Tutu

beiden jarenlang voor de Pauluskerk

zegt er dit over: “Iemand met Ubuntu

actief waren, onder meer als bestuurs

staat open voor en is toegankelijk voor

lid. Wij zijn hen buitengewoon dank

anderen, wijdt zich aan anderen, voelt

baar voor hun inzet en voor alles dat

zich niet bedreigd door het kunnen

zij voor de Pauluskerk hebben gedaan

van anderen omdat hij of zij genoeg

en betekend! Hard en met grote be

zelfvertrouwen put uit de wetenschap

trokkenheid is er voorts in het bestuur

In de bijlage vindt u een overzicht van

dat hij of zij onderdeel is van een groter

ook in 2015 gewerkt aan het prachtige

alle mensen die betrokken waren.

geheel en krimpt ineen wanneer ande

‘project’ Pauluskerk en meegeholpen

Het werk van de Pauluskerk is ook in

ren worden vernederd of wanneer

de kerk richting, voorwaarden en in

2015 op velerlei terrein kundig en con

anderen worden gemarteld of onder

houd te geven voor de komende jaren.

structief ondersteund door de mede

drukt.” Mensen zijn dus ten diepste

werkers van Samen 010. Ook daarvoor

geen individuen, zoals de hedendaagse

Alles wat er in de Pauluskerk wordt

westerse samenleving voortdurend voor

gedaan zou niet mogelijk zijn zonder

Tot slot zeker ook een woord van dank

waar wil hebben, maar fundamenteel

de enorme betrokkenheid, inspiratie,

aan Joost Radstake van Studio Voetnoot,

op elkaar aangewezen. En dan niet als

energie, trouw en creativiteit van al

die evenals voorgaande jaren, dit ver

zwakte, maar als kracht. Voor die

die mensen die meedoen: de vele vrij

slag zo mooi en helder en leesbaar

manier van naar jezelf, naar elkaar en

willigers, de medewerkers van de Faci

weet vorm te geven!

naar de aarde kijken en van daaruit de

litaire Dienst en Kosterij, de andere

dingen doen, komt de Pauluskerk op.

beroepskrachten, de Medische dienst,

Ds. Dick Couvée

De Pauluskerk weigerde ook in 2015 te

bestuursleden, leden van de Commissie

Diaconaal predikant /directeur

geloven in een samenleving die geba

van Bijstand, de Werkgroep Paulus

Rotterdam, mei 2016

seerd is of zou kunnen zijn op ‘ik voor

kerk Nieuwe Grond etc. Dank voor al

mijzelf en God voor ons allen’.

jullie betrokkenheid en inzet in 2015!

veel dank!
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