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Mensen uit Midden- en Oost-Europa
door Dick Couvée
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Kerkdiensten

Zondag 1 maart

10.30 uur

Voorganger ds. Dick Couvée
Zondag 8 maart

10:30 uur

Stiltedienst o.l.v. Huub de Weerd en Machteld Teekens
Zondag 15 maart

16:30 uur

Kerkdienst met maaltijd in de nis, o.l.v. voorgangers uit de
pastoraatsgroep. (Opgeven is niet nodig.)
Zondag 22 maart

10:30 uur

Voorganger ds. Paulien Matze. Muziekdienst met combo.		
Zondag 29 maart

16:30 uur

Kerkdienst met maaltijd in de nis, o.l.v. voorgangers uit de
pastoraatsgroep. (Opgeven is niet nodig.)
Elke vrijdagavond

20:00 uur

Avondgebed, o.l.v. voorgangers uit de pastoraatsgroep		
Open H uis

Iedere dag

09:00 - 16:30 en 17:30 - 21:00 uur

De Pauluskerk biedt ondersteuning en begeleiding aan mensen die
daaraan behoefte hebben en vaak nergens anders terechtkunnen.
Iedereen is welkom voor een kop koffie of thee en een lekkere boterham.

		
Welkomstbalie

Iedere werkdag

(bij de ingang)

Vrijwilligers van het Welkom helpen met vragen, afspraken en informatie.		

09:00 - 16:30 uur

Kerkcafé

Maandag t/m vrijdag

12:00 - 13:00 uur

Eet huis

Iedere doordeweekse dag (maandag t/m vrijdag)

17:00 - 18:00 uur

Lunchroom

Maandag t/m vrijdag

09:00 - 16:00 uur

...én op zaterdag!

10:00 - 15:00 uur

In de lunchroom kan iedereen terecht voor koffie, thee en een lekkere lunch.
Fietsenwerkplaats

Maandag, woensdag en vrijdag

10:00 - 15:00 uur

Voor alle kleine reparaties aan de fiets.
Kledinghuis

Iedere dinsdag, donderdag en vrijdag

09:00 - 16:00 uur

Kleding te koop voor een klein prijsje.
Kapper

Elke woensdagochtend

10:00 - 12:30 uur

Gratis knipbeurt.
Naaiatelier

Maandag 2 en 16 maart

13:30 - 16:00 uur

Laat je kleding verstellen of maak mooie nieuwe dingen van (gebruikte) stoffen.
Taallessen

Maandag: Nederlands (beginners en gevorderden)

voor tijden:

Dinsdag: Nederlands (gevorderden)

kijk op de

Woensdag: Engels (gevorderden)

website

Donderdag: Nederlands (gevorderden), Engels (beginners), Spaans
Open Atelier

Maandag en donderdag

13:30 - 16:30 uur

Maandag met Marcha van den Hurk en donderdag met Ilse van der Laan.
Schrijverscafé

Iedere woensdag met Lies van Bommel

11:00 - 12:00 uur

Gitaarles

Iedere dinsdag

19:00 - 20:30 uur

Jaime Nanoha geeft gitaarles aan iedereen die graag gitaar wil leren spelen
of dit al (een beetje) kan. Er zijn gitaren aanwezig. Gratis toegang.
Zanggroep

Elke woensdagmiddag

14:00 - 15:30 uur

Ed Versloot zingt met ons pop, rock en ballads in ‘t Engels en Nederlands,
en Hollandse liedjes. Iedereen kan meedoen en een liedje meebrengen.
Percussieles

Iedere woensdag

19:00 - 20:30 uur

Adrian geeft percussielessen aan iedereen die dit leuk vindt.
Er zijn trommels aanwezig. Toegang is gratis.
L eerhuis

Donderdag 12 maart

19:25 - 21:25 uur

Sjabbat Tazría (‘Zij draagt zaad’), sidra Lev. 12:1 - 13:59,
haftara 2 Kon. 4:42 - 5:19 - Elisa en Naäman
M uziekavon d

Donderdag 12 maart

19:30 uur

M.m.v. Lisa Hinfelaar (sopraan) en Jan Blankers (orgel). Muziek o.a. uit het
Stabat Mater van Pergolesi en uit de Matthäus Passion van Bach.
Seniorenconvent

Woensdag 25 maart

10:30 uur

Chris, van stichting ‘Ons Rotterdam’, neemt ons met zijn diapresentatie mee
op wandeltocht langs de havens van Rotterdam. 		
Mindfulness

Iedere donderdag in het Stiltecentrum

13:00 - 14:30 uur

Mindfulness betekent: je aandacht richten op hetgeen er nu is, zonder
erover te oordelen. Iedereen is welkom!
Yogales

Iedere vrijdag in het Stiltecentrum

10:00 - 11:00 uur

		
S portactiviteite n

Iedere zondag

13:00 - 14:00 uur

14 maart: Concert van het koor ‘Canticum Novum’, o.l.v. Wouter Blacquière
m.m.v. Niek van der Meij (orgel)
Muziek voor de passietijd en Pasen van o.a. Gounod en Bairstow. Zaterdagmiddag 14 maart,
om 15:30 uur in de kerkzaal. Toegang gratis.

21 maart: Moving Futures. I still Remain
Judith Clijsters & Patrick Housen gaan de strijd aan met hun demonen, tijdens de voorstelling ‘I still
remain’, onderdeel van het Moving Futures festival. De voorstellingen zijn op zaterdag 21 maart, om
15:00 uur en 16:30 uur in de kerkzaal. Kaartjes zijn te verkrijgen via de website van Moving Futures:
https://dansateliers.stager.nl/web/tickets

28 maart: ICAF. Voorstelling van het Hobson Street Theater en bezoekers
van de Pauluskerk
Het Nieuw-Zeelandse Hobson Street Theatre komt op bezoek in de Pauluskerk. Het theatergezelschap bestaat uit dak- en thuislozen uit Auckland en omstreken en gaat samen met spelers van
Theateratelier Pauluskerk werken aan een theatervoorstelling. Zowel bezoekers als vrijwilligers van
de Pauluskerk doen mee. De centrale vraag die de deelnemers elkaar stellen is: ‘Waar voel jij je veilig
in de stad?’ De voorstelling vindt plaats op 28 maart in de Kerkzaal, en is een mozaïek van ervaringen
en verhalen in de vorm van spel, muziek, tekst en beeldende kunst. Ook de muzikanten, schrijvers,
tekenaars en schilders van de Pauluskerk dragen bij aan de eindvoorstelling, die onderdeel is
van ICAF: een internationaal festival dat laat zien hoe kunst wordt ingezet voor maatschappelijke
verandering.

De vaste roosters van de verschillende spreekuren zijn te vinden op onze website:
www.pauluskerkrotterdam.nl/ik-heb-hulp-nodig/
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