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Een vangnet onder het vangnet
door Dick Couvée
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Overzicht kerkdiensten
Iedereen is weer welkom om de kerkdiensten en avondgebeden in de Pauluskerk bij te wonen.
De diensten worden ook online uitgezonden, op tijdstip van aanvang en zijn ook later te beluisteren op
de website kerkdienstgemist.nl. In verband met Corona zijn we voorzichtig met het zingen tijdens de
diensten. Iedereen mag mee neuriën, luisteren mag ook. Slechts enkele mensen uit de kerkgangers
die zich hebben opgegeven zingen op plaatsen die voor hen en de anderen veilig zijn. Dit wordt op
zondagmorgen ter plekke spontaan geregeld. Voorzichtigheid is wijsheid nu, ook met het zingen,
maar een kerkdienst helemaal zonder muziek en zang lijkt op een hemel zonder engelen.
		
Zondag 5 juli

10.30 uur

Voorganger ds. Dick Couvée
Opgeven bij: janblankers@yahoo.com of tel. 06 - 10 13 25 89.
Zondag 12 juli

10:30 uur

Stilteviering o.l.v. Huub de Weerd
Alleen online te beluisteren. Opname vindt eerder plaats.
Avondgebed op vrijdag - ook online te beluisteren
3 juli

20:00 uur

: voorganger Dick Couvée

10 juli : voorganger Co Elshout
17 juli : voorganger Jan Blankers
Kerkdienst op woensdagmiddag - ook online te beluisteren
22 juli

: voorganger Jan Blankers

29 juli

: voorganger Jan Blankers

5 augustus

: voorganger Co Elshout

12 augustus

: voorganger Jan Blankers

19 augustus

: voorganger Co Elshout

26 augustus

: voorganger Co Elshout

12:00 uur

			

Overzicht activiteiten t/m vrijdag 17 juli
		
Open H uis

Maandag t/m vrijdag

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

Maandag t/m vrijdag

(bij de ingang)

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

09:30 - 14:00 uur

Kerkcafé

Dinsdag 7 en 14 juli (Dick Couvée)

12:00 - 13:00 uur

Elke donderdag (Huub de Weerd of Inge Moerman)
Eet huis

Maandag t/m vrijdag

17:00 - 18:00 uur

Kapper

Elke woensdagochtend

10:00 - 12:30 uur

Gratis knipbeurt.
Open Atelier

Maandag 6 en 13 juli

13:30 - 16:00 uur

Donderdag 2, 9 en 16 juli
Schrijverscafé

Elke woensdag

Percussie

Woensdag 1, 8 en 15 juli

12:00 uur
19:00 - 20:30 uur

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

Elke dinsdag online

19:00 - 20:30 uur

Aanmelden kan per mail aan: info@jaimenanoha.com
Mindfulness

Donderdag 2, 9 en 16 juli online

13:00 - 14:00 uur

Aanmelden kan per mail: huubdeweerd@pauluskerkrotterdam.nl.
Meld in de mail je 06-nummer en e-mailadres.

Zaterdag 18 en zondag 19 juli is de Pauluskerk gesloten!
Zomerrooster van maandag 20 juli t/m zondag 30 augustus
De Pauluskerk gaat deze zomer niet dicht, maar we draaien zes weken lang, van maandag 20 juli
t/m zondag 30 augustus, een zomerrooster. De Pauluskerk is dan uitsluitend van maandag t/m vrijdag
tussen 10:00-17:00 uur geopend. (Als het Eethuis sluit, sluit de Pauluskerk ook voor die dag.)
In het weekend is de kerk gesloten.

Vrijdag 28 augustus is de Pauluskerk gesloten! (i.v.m. grote schoonmaak)
Open Huis

Maandag t/m vrijdag

10:00 - 16:00 uur

Tijdens het zomerrooster zijn er aangepaste shifttijden:

10:00 - 11:15 uur

		

11:15 - 12:30 uur

		

12:30 - 13:45 uur

		

13:45 - 15:00 uur

		

15:00 - 16:00 uur

		
Welkomstbalie

Maandag t/m vrijdag

10:00 - 14:00 uur

(bij de ingang)

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

Eet huis

Maandag t/m vrijdag

16:30 - 17:00 uur

Kapper

Elke woensdagochtend

10:00 - 12:30 uur

Gratis knipbeurt.

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