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UITNODIGING 26 juni a.s.

Aan: geïnteresseerden in het Symposium ‘Ondersteboven’ 26 juni a.s.

Pauluskerk Symposium 2015: ‘Ondersteboven. Naar een economie voor ons allen’
Een rechtvaardig economisch systeem, is dat mogelijk? Een systeem dat om meer draait dan 
alleen om winsten, targets en consumptieverhoging? En dat de kloof tussen arm en rijk niet 
vergroot, maar waarvan iedereen meeprofiteert? Daarover gaat het in een symposium van 
de Pauluskerk op vrijdagmiddag 26 juni aanstaande. Komt u ook?

Een amorele luchtlaag: kan het anders?
De roep om een eerlijker systeem is steeds vaker te horen, vanuit een toenemende onvrede in de samenleving over 
ons huidige economische en bancaire stelsel. Een stelsel dat de aansluiting met de maatschappelijke werkelijkheid 
volledig is verloren, zo laat ook de recente bestseller van Joris Luyendijk zien. Veel banken, bedrijven en instellingen 
leven volgens hem “in een amorele luchtlaag waarin bezieling ontbreekt en de vraag naar de zin der dingen 
nauwelijks nog hoorbaar is”. En dus is de vraag: kan het anders? In Rotterdam? In Nederland, in Europa, wereldwijd? 

Eén symposium, twee vragen
Tijdens het Pauluskerk-symposium staan we stil bij twee fundamentele vragen: 
1. Zijn wij er voor de economie of is de economie er voor óns? En hoe komen we dan tot een economie die 
 de héle samenleving dient? 
2.	 Zijn	er	alternatieven?	Volgens	de	‘gelovigen	van	het	huidige	systeem’	niet.	Volgens	de	Pauluskerk	wel.	
	 Hoe	zien	die	rechtvaardige,	solidaire	alternatieven	er	uit?	En	wat	kunnen	wij	daaraan	zelf	bijdragen,	
 vooral lokaal?

Met dit symposium willen wij samen met andere organisaties concrete stappen zetten richting vormen van 
alternatieve en solidaire economie in Rotterdam. Uiteindelijk willen we zo komen tot een concreet actieplan 
“Rotterdam armoedevrij in 2020”.

Het symposium vindt plaats op vrijdag 26 juni a.s., van 13.00 - 17.00 uur, in de Pauluskerk, Mauritsweg 20, 
Rotterdam. 

Programma
12.30 uur:  Ontvangst
13.00 uur:   Welkom en opening: ds. Dick Couvée, predikant Pauluskerk
13.15 uur:  Introductie van het thema door de dagvoorzitter
13.25 uur: Analyse van het huidige geldsysteem: drs. Martijn Jeroen van der Linden,  
 afd. Economics of Technology and Innovation, TU Delft
13.40 uur: Waarden achter het huidige economisch systeem en kritiek daarop vanuit bijbel en christelijke traditie: 
 dr. Trinus Hoekstra, Kerk in Actie
13.55 uur: Community initiatives to fight poverty and inequality and its financing: David Cousland, 
 manager Scotland of Big Issue Invest 
14.10 uur: Alternatieve vormen van werkgeverschap, het creëren van werk voor (jonge) mensen aan de onderkant van 
 de arbeidsmarkt, arbeid als zinvolle levensvervulling: drs. Aad van Nes, arbeidsmarktmeester van Rotterdam 
 en oprichter van Werkplaats Rotterdam - Zuid 
14. 30 uur:  Korte samenvatting door de dagvoorzitter en introductie “markt” van alternatieve, duurzame en solidaire economie
14.35 uur:  Markt van en presentatie door Rotterdamse alternatieven,  
15.30 uur:  Paneldiscussie: dagvoorzitter, sprekers en ds. Dick Couvée
16.30 uur:  Afronding, aansluitend borrel en napraten

Kosten en aanmelden
De kosten bedragen € 25,- voor vertegenwoordigers van of namens een organisatie. Voor de reguliere bezoekers van 
de Pauluskerk is deelname gratis.  
Aanmelden kan via deze link: http://goo.gl/forms/16NiqXWltz  Of via een mail aan info@pauluskerkrotterdam.nl.

Namens de Pauluskerk Rotterdam,
ds. Dick Couvée

Interesse	voor	dit	symposium?	Noteer	dan	ook:	zaterdagochtend	27	juni	2015		van	10.00-12.00		uur.	
David	Cousland	geeft	dan	in	de	Pauluskerk	de	workshop	“Community	Financing”.		


