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Honderd of duizend
door Dick Couvée
Afgelopen week een paginagrote advertentie in Trouw.

om in Nederland een verblijfsvergunning te krijgen.

Onder de titel: “Wegkijken is geen optie” komen
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aan 38 kinderen. Meer dan genoeg miezerigheid, zou
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de rechten van de 13.000 berooide vluchtelingen van
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mee voor hun rekening durven te nemen vanwege het

vallen onder de universele mensenrechten van recht

belang van de coalitie. Zo verdedigde in ieder geval

op leven en menselijke waardigheid”. Daarom moet
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Nederland een eerlijk aandeel nemen in het aantal op te

dit misbaksel uit Den Haag. De wereld staat in brand,

nemen vluchtelingen, samen met de andere EU-landen

13.000 mensen in nood op het grondgebied van Europa

humanitaire hulp geven, veel meer dan het bouwen

en dit is de hulp, die het 12e of 13e rijkste land op die

van een nieuw tentenkamp en actief bijdragen aan het
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totstandkomen van een Europees migratiepact.
Honderd! Het kabinet besloot na de rampzalige
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brand in Moria tot het opnemen van 100 van de 13.000
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goed van het basisprincipe van de Europese Unie: vrij

Die honderd worden dan ook nog even in mindering
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gebracht op de 500 vluchtelingen die Nederland

die vrijheid geldt binnen de EU. Niet daarbuiten. Daar

jaarlijks in VN-verband opneemt. De eisen aan de
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Nederland naar de andere belastingparadijzen
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geval de vluchtelingen van Moria, met de nek worden

reden waarom wij ook maar iets van die traditie zouden
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Overzicht kerkdiensten
Iedereen is welkom om de kerkdiensten en avondgebeden in de Pauluskerk bij te wonen. Deze worden
online uitgezonden op tijdstip van aanvang, maar zijn ook op een later tijdstip te beluisteren via de website
kerkdienstgemist.nl. In verband met Corona zijn we voorzichtig met het zingen tijdens de diensten.
Iedereen mag meeneuriën, 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 4 oktober

10.30 uur

Voorganger ds. Dick Couvée
Aanmelden is verplicht! Opgeven bij Jan Blankers via:
janblankers@yahoo.com of tel. 06 - 10 13 25 89. Vol is vol.
Zondag 11 oktober

10:30 uur

Stilteviering o.l.v. Huub de Weerd.
Zondag 18 oktober
Kerkdienst met maaltijd in de nis, o.l.v. voorgangers uit de
Pastoraatsgroep.

16:30 uur

		
Zondag 25 oktober

10:30 uur

Voorganger Nico Binnendijk, kerkdienst met aandacht voor kunst en cultuur.
Aanmelding verplicht. Opgeven bij Jan Blankers via:
janblankers@yahoo.com of tel. 06 - 10 13 25 89. Vol is vol.
Elke vrijdagavond

20:00 uur

Avondgebed, o.l.v. voorgangers uit de pastoraatsgroep.
Open Huis

Maandag t/m vrijdag

09:00 - 16:30 en 18:15 - 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.

09:00 - 17:00 uur

Kerkcafé

Maandag t/m vrijdag

12:00 - 13:00 uur

Eet huis

Maandag t/m vrijdag

17:00 - 18:00 uur

L unchroom

I.v.m. de coronamaatregelen is de Lunchroom gesloten.
De verwachting is dat dit voorlopig zo blijft.

Kledinghu is

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. (Even vragen bij het Welkom waar de kapper te vinden is.)
Naaiatelier

Maandag 5 en 19 oktober

13:30 - 16:00 uur

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

Woensdag: Engels (gevorderden)

(tijden: zie website)

Donderdag: Nederlands (gevorderden), Engels (beginners), Spaans
In verband met Corona vinden alle Kunst & Cultuur-activiteiten plaats in de kerkzaal.
Tijdensde activiteiten gelden de actuele coronamaatregelen zoals 1,5 meter afstand houden en
hygiënevoorschriften.			
Open Atelier

Maandag en donderdag

13:30 - 16:00 uur

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

13:30 - 16:00 uur

Met Abraham.
Theateratelier

Elke dinsdag

13:00 - 16:00 uur

Met Augustina van Formaat maken we theater van dagelijkse arvaringen.
We beginnen met een gezamenlijke lunch.
Elke woensdag

13:00 - 16:00 uur

Theateratelier voor ongedocumenteerden op locatie bij Formaat,
Westzeedijk 513. We beginnen altijd met een gezamenlijke lunch.
Schrijverscafé

Iedere woensdag met Lies van Bommel

11:00 - 12:00 uur

G itaarles

Elke 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.
Percussieles

Iedere woensdag

19:00 - 20:30 uur

Adrian geeft percussielessen aan iedereen die dit leuk vindt.

Er zijn trommels aanwezig. Toegang is gratis.		

			
Muziekavond

Donderdag 8 oktober

19:30 uur

Ton Severijnen contra tenor en Kees van Goeverden orgel.
Muziek van o.a. Purcell, Bach, Lizt, Brahms en Pärt.
Leerhuis

Donderdag 15 oktober (in de nis van de kerkzaal)

19:25 - 21:25 uur

Sjabbat Metsorá (‘De kwaal of ziekte Tsara’at’), sidra Lev. 14:1 - 15:33,
haftara: 2 Kon. 7:3-20, over de Redding van Samaria.

Seniorenconvent

Woensdag 28 oktober (in de nis van de kerkzaal)

10:30 uur

Geen speciale gast, maar een ontmoeting voor de senioren onderling, die
elkaar vertellen hoe ze deze afgelopen maanden beleefd hebben.

Filmavond

Donderdag 29 oktober

18:30 - 21:00 uur

‘The Greenbook’ is een Oscar-winnende roadmovie uit 2018. Een pianist
reist met zijn chauffeur door het zuiden van Amerika, waar zij tegengestelde
persoonlijkheden, racisme en gevaar tegenkomen.
Mindfulness

Iedere donderdag in de kerkzaal

13:15 - 15:00 uur

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

Iedere donderdag in de kerkzaal

10:30 - 11:30 uur

Stadswandeling

Iedere vrijdag (vanaf 9 oktober)

14:00 - 15:00 uur

Vertrek en eindpunt: voor de Pauluskerk.

Concert - Zaterdag 17 oktober, vanaf 15:00 uur in de Pauluskerk
Eric Koevoets (orgel) en Jenny Haisma (sopraan). Toegang gratis.

Paulus Podium

- Zaterdag 24 oktober, van 18:00 tot 20:00 uur in de Kerkzaal

Dit Paulus Podium staat in het teken van ‘afscheid’ en is bedoeld voor bezoekers en vrijwilligers.
Bezoekers treden op, een video van de optredens wordt vertoond tijdens het afscheid van ds.
Dick Couvée op 13 november. Vooraf aanmelden via de website of in de kerk (Welkom), voor 15
oktober. Bezoekers die willen optreden kunnen zich aanmelden bij Thamar Kemperman, in de kerk
of per e-mail: thamarkemperman@pauluskerkrotterdam.nl.

Documentaire: ‘Angels on Diamond Str eet’
Woensdag 4 november, van 19:00 uur tot 21:00 uur (inloop 18:30 uur) in de kerkzaal
Documentaire over ‘The Church of the Advocate’, in een van de armste wijken van de V.S.
Na de documentaire gaan we in gesprek, met elkaar en met de mensen uit de documentaire,
dominee Renee Mc. Kenzie en Mamie, de kok, via een live verbinding met de V.S.
Vooraf opgeven, voor 15 oktober, via de website of in de kerk.
De vaste roosters van de verschillende spreekuren zijn te vinden op onze website:
www.pauluskerkrotterdam.nl/ik-heb-hulp-nodig/
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