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Kennismaken
door Ranfar Kouwijzer

Met veel plezier ben ik vorige maand 
begonnen als predikant-directeur van de 
Pauluskerk. Ik geniet erg van de levendigheid 
van dit bijzondere huis. Ik werkte in Haarlem 
in een soortgelijke organisatie, dus ik kende 
wel het bijzondere karakter van werken met 
wie maar binnen komt lopen. In Rotterdam is 
het allemaal een maatje groter en intenser. 

Het is jammer dat deze kennismakingstijd 
gepaard gaat met lockdown-maatregelen. 
Een feestelijke intrede, theateravonden, 
kerstdiners, vergaderingen: het is op de lange 
baan geschoven. Dat maakt de uitwisseling 
met vrijwilligers, bezoekers van het culturele 
programma en sponsors lastig. Met wat 
persoonlijke videootjes op ons youtube- 
kanaal proberen we dat te ondervangen. 

Voor de camera staan is voor mij een 
gemengd genoegen. Het is belangrijk  
dat zoveel mogelijk mensen op de hoogte 
blijven van wat er allemaal gebeurt in de 
Pauluskerk, maar het is soms ook een beetje 
ongemakkelijk. Het hoort erbij, denk ik dan 
maar. Veel bezoekers van de Pauluskerk 
houden pertinent niet van de camera. Zodra 
er ergens opnames voor worden gemaakt, 
duiken veel mensen in hun sjaal of verlaten ze 
de kerk. Dat kan ik me levendig voorstellen. 

Ik zou denk ik zelf ook liever niet als bezoeker 
van de Pauluskerk op beeld vastgelegd 
worden. Wie weet wie het allemaal ziet en 
wie weet hoe lang die beelden nog in omloop 
blijven? Opnames in de Pauluskerk gaan dus 
gepaard met een waarschuwend rondje langs 
de bezoekers met de verzekering dat ze niet 
herkenbaar in beeld gebracht zullen worden. 
Omdat Open Rotterdam in de eerste weken 
ook een item over de Pauluskerk maakte, 
moesten er veel rondjes gemaakt worden. 
“Volgens mij ben jij niet onze nieuwe dominee, 
maar onze nieuwe filmster”, merkte een 
bezoeker op, “ik heb je alleen nog maar voor 
de camera gezien.” Ik denk dat hij een beetje 
de spot met me dreef en dat zou prima zijn. 
Anders hoop ik maar dat hij wel kon voelen 
dat het me niet om de aandacht te doen is, 
maar om het werk van de Pauluskerk.  
En mocht ik door alle camera-aandacht ooit 
naast mijn schoenen gaan lopen, dan is er 
altijd nog de stad die me helpt te relativeren. 
Vorige week was het zonnig en namen 
we buiten voor de kerk een videootje op. 
Een groepje voorbij fietsende jongeren 
schreeuwde luid door de opnames heen:  
“Kijk, daar heb je Jesse Klaver!”



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 6 december 10.30 uur
 Voorganger ds. Ranfar Kouwijzer

 Aanmelden is verplicht! Opgeven bij Jan Blankers via:

 janblankers@yahoo.com of tel. 06 - 10 13 25 89.  

 Zondag 13 december 10:30 uur
 Stilteviering o.l.v. Huub de Weerd 

 Zondag 20 december 16:30 uur
 Kerkdienst met maaltijd in de nis, o.l.v. voorgangers uit de Pastoraatsgroep. 

 Donderdag 24 december: Kerstavonddienst  18:30 uur
 Voorganger ds. Ranfar Kouwijzer, m.m.v. Lisa Hinfelaar (sopraan) en  

 Appelona Klarenbeek (fluit). Aanmelden is verplicht! 

 Opgeven bij Jan Blankers via:

 janblankers@yahoo.com of tel. 06 - 10 13 25 89. 

 Vrijdag 25 december: Eerste Kerstdag 10:30 uur
 Voorganger ds. Ranfar Kouwijzer

 Aanmelden is verplicht! Opgeven bij Jan Blankers via:

 janblankers@yahoo.com of tel. 06 - 10 13 25 89. 

 Zondag 27 december 16:30 uur
 Kerkdienst met maaltijd in de nis, o.l.v. voorgangers uit de Pastoraatsgroep. 

 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. 

Welkomstbal ie  Maandag t/m vrijdag 09:00 - 16:30 uur
(b i j  de ingang)  Vrijwilligers van het Welkom helpen met vragen, afspraken en informatie. 

Eethuis  Maandag t/m vrijdag 17:00 - 18:00 uur
Lunchroom I.v.m. de coronamaatregelen is de Lunchroom gesloten.
 De verwachting is dat dit voorlopig zo blijft. 

Kerkcafé  Dinsdag en donderdag 12:00 - 13:00 uur
Kunst & Cultuur  In verband met Corona vinden alle Kunst & Cultuur-activiteiten plaats in de 

 kerkzaal. Tijdens de activiteiten gelden de actuele coronamaatregelen zoals 

 1,5 meter afstand houden en hygiënevoorschriften. 

 (Alle Kunst & Cultuur-activiteiten zijn gratis toegankelijk.)    



  
Open Atel ier  Elke maandag (m.u.v. 28 december) 13:30 - 16:00 uur
 O.l.v. Marcha van den Hurk 
Gitaar les  Elke dinsdag: online (m.u.v. di. 22 dec.: Pauluskerk) 19:00 - 20:30 uur
 Jaime Nanoha geeft online gitaarles aan iedereen die graag gitaar wil leren

 spelen of dit al (een beetje) kan.  

Schri jverscafé Elke woensdag met Lies van Bommel 11:00 - 12:00 uur
Percussieles Woensdag 16 december 19:00 - 20:30 uur
 Adrian geeft percussieles aan iedereen die dit leuk vindt. 

 Er zijn trommels aanwezig. 

Mindfulness  Iedere donderdag in de kerkzaal 13:30 - 14:30 uur
 Mindfulness betekent: je aandacht richten op hetgeen er nu is, zonder

 erover te oordelen. Iedereen is welkom! 

Muziekavond  Donderdag 10 december 19:30 uur
 M.m.v. Regien Boerrigter, piano (Mozart of Schubert) en Jan Blankers, orgel 

 (muziek voor Advent en Kerst). Toegang is gratis. 

Theateratel ier  Vrijdag 4 en 11, en dinsdag 15 december 14:00 - 16:00 uur
 Met Agustina van Formaat maken we theater van dagelijkse ervaringen. 

Leerhuis  I.v.m. corona komt het leerhuis niet bijeen. 

    
Kerstavond (donderdag 24 december)

17:00 uur: regulier Eethuis (De kerstmaaltijd zoals we die andere jaren altijd organiseerden, gaat 

vanwege corona niet door. Wel is er op kerstavond een Eethuis.)

18:30 uur: Kerstavonddienst (Kerkzaal) - max. 30 gasten, aanmelden verplicht 

Eerste Kerstdag (vrijdag 25 december):

Open Huis - koffie en thee gratis

10:30 uur: kerkdienst (Kerkzaal) - max. 30 gasten, aanmelden verplicht 
Oudejaarsdag (donderdag 31 december)

09:00 - 16:30 uur: Open Huis 

17:30 uur: gezamenlijke maaltijd en korte overdenking, aansluitend koffie en oliebollen. 

19:00 uur: Pauluskerk gesloten

Kerstmis en Nieuwjaar



De vaste roosters van de verschillende spreekuren zijn te vinden op onze website: 
www.pauluskerkrotterdam.nl/ik-heb-hulp-nodig/ 
Pauluskerk Rotterdam • Mauritsweg 20 • 3012 JR Rotterdam
kosterij, tel. (010) 411 81 32 • secretariaat (bij Samen 010), tel. (010) 466 67 22

info@pauluskerkrotterdam.nl • www.pauluskerkrotterdam.nl

IBAN: NL36 TRIO 0338 7521 02, t.n.v. Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk

Meewerken met kunstenaar Naamloozz
Woensdag 2 december, van 13:15 - 14:45 uur in de hal van Theater Rotterdam
Help mee om de hal van Theater Rotterdam te transformeren tot een heel nieuwe ruimte. 

Aanmelden bij de welkomstbalie verplicht i.v.m. beperkt aantal plekken.

Meedoen met ‘Het Godenspel’
Woensdag 23 december, 10:00 - 11:30 uur, 12:30 - 14:00 uur en 14:30 - 16:00 uur 
in de kerkzaal
Doe mee met ‘Het Godenspel’ van het Rotterdams Stadslaboratorium Little Wotan. Rondom de 

speciaal ontworpen opera-game-installatie over leven, overleven, veerkracht en heldendom hebben 

we het over de toekomst van Rotterdam. Een unieke gelegenheid om met elkaar corona-proof een 

mooi gesprek te voeren! Aanmelden via thamarkemperman@pauluskerkrotterdam.nl of bij  

de welkomstbalie.

Boek ‘Tough Love’ te koop bij  de welkomstbalie
Ter gelegenheid van het afscheid van Dick Couvée is door de bezoekers van de Pauluskerk een 

boek gemaakt met teksten en beelden rondom het thema ‘Tough Love’. Een prachtige bundel die 

een inkijk geeft in de talenten, verhalen, associaties, verbeeldingskracht van onze bezoekers. 

Dit boek is voor €10,- te koop bij de welkomstbalie.

http://www.pauluskerkrotterdam.nl

