
Iedere maandagmiddag voer ik huiskamer-
gesprekken op het Kerkplein. Er wordt 
een zitje geplaatst met schemerlamp en 
kamperplant, er is koffie en cake en wie dat 
wil kan tegenover me komen zitten. Soms 
voel ik me een beetje als Marina Abramović*, 
behalve dan dat er in de Pauluskerk gepraat 
mag worden. Veel bezoekers komen zich 
even voorstellen. Onder hen zijn mensen 
die al decennia bij de Pauluskerk komen. 
Soms komt iemand een gedicht voordragen 
of gitaarspelen. Veel mensen zoeken hulp. 
Daarvoor moeten ze bij het maatschappelijk 
werk of het vluchtelingenwerk zijn, want dat 
zijn de medewerkers met kennis en kunde 
van directe hulpverlening. Bij veel bezoekers 
proef ik de verwachting dat ze toch beter even 
met mij kunnen praten, omdat ze hopen dat ik 
meer voor hen kan betekenen dan een andere 
medewerker. 

Een terugkerende vraag is die van 
uitgeprocedeerde asielzoekers. Meestal 
zijn het Afrikaanse mannen, veertigers en 
vijftigers, die vertellen dat ze lichamelijke 
klachten hebben: diabetes, epilepsie, 
versleten gewrichten. Of ik niet een kamer 
voor ze heb? Ik vind het één van de meest 
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ongemakkelijke kanten van mijn werk. Ik ben 
het roerend met hen eens: deze mensen 
hebben een kamer nodig. Tegelijkertijd is 
het aantal bedden dat de Pauluskerk ter 
beschikking heeft minimaal en elders zijn 
slaapplaatsen ook al vergeven. Ze moeten 
het doen met de tijdelijke nachtopvang in 
de Maassilo. Of ik me daar iets bij voor kan 
stellen, vragen ze me? Of ik niet overtuigd 
ben van hun lichamelijk ongemak? 

Het nare is dat ik best voor één of twee 
mensen een bed zou kunnen regelen. Maar 
ik wil niet dat de verdeling van bedden op 
basis van toeval gebeurt, of op basis van mijn 
particuliere emoties. Hulpvragers moeten 
naar het vluchtelingenwerk en daar wordt de 
afweging gemaakt: wie van al die mensen 
krijgt onze specifieke zorg? Ik heb niet meer 
in mijn toolkit dan een luisterend oor, een kort 
gebed of een God bless. 

De Pauluskerk is een EHBO-post, zeggen 
we wel. Wij plakken pleisters. Maar pleisters 
helpen niet tegen diabetes, epilepsie en 
versleten gewrichten. Ik wou dat ik meer kon 
doen. 

Huiskamergesprekken
door Ranfar Kouwijzer

 

* Kunstenares die in 2010 de wereldberoemde perfomance The Artist is Present uitvoerde in het MoMA in New York. 
Ambramović zat gedurende de openingstijden van het museum in stilte op een stoel in het atrium. Bezoekers konden op 
een stoel tegenover haar plaatsnemen om haar in de ogen te kijken zo lang als zij zelf wilden.



  

Overzicht kerkdiensten  
Iedereen is welkom om de kerkdiensten en avondgebeden in de Pauluskerk bij te wonen of te beluisteren 

via www.kerkdienstgemist.nl (zoeksleutel: Pauluskerk Rotterdam). Via die website kunnen diensten ook 

op een later moment nog beluisterd worden. 

 

Let op: er zijn in de kerk allerlei corona-maatregelen van kracht. Maximaal dertig bezoekers toegelaten, 

onderlinge afstand bewaren bij in- en uitgaan, niet meezingen, gebruik maken van de aparte ingang 

en het trapportaal, mondkapjes dragen bij verplaatsingen, geen koffie na de dienst. We kunnen niet 

wachten tot deze maatregelen teruggedraaid kunnen worden. Ondertussen blijven we - hoe beperkt ook - 

samenkomen rond de schriften, ook omdat online meeleven voor veel van onze bezoekers niet werkt.

  

 Zondag 7 februari 10.30 uur
 Voorganger ds. Ranfar Kouwijzer 

 Aanmelden verplicht bij Jan Blankers: janblankers@yahoo.com of 

 tel. 06 - 10 13 25 89. Maximaal 30 mensen. 

 Zondag 14 februari 10:30 uur
 Stilteviering o.l.v. Huub de Weerd 

 Zondag 21 februari 16:30 uur
 Kerkdienst met maaltijd in de nis, o.l.v. voorgangers uit de 

 Pastoraatsgroep. 

 Zondag 28 febrauri 10:30 uur
 Voorganger Co Elshout. Kerkdienst met aandacht voor kunst en cultuur.

 Aanmelden verplicht bij Jan Blankers: janblankers@yahoo.com of 

 tel. 06 - 10 13 25 89. Maximaal 30 mensen. 

 Elke vrijdagavond  (I.v.m. avondklok een uur eerder:) 19:00 uur
 Avondgebed, o.l.v. voorgangers uit de pastoraatsgroep.  
Open Huis  Iedere dag 09:00 - 16:30 en 18:15 - 20:30 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.

 Zolang de avondklok duurt sluit het Open Huis om 20:30 uur. 
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 vindt er deze maanden een minimaal Kunst & Cultuur

 -programma plaats. Alle activiteiten zijn in de kerkzaal, in- en uitgang gaan 

 via de gastenverblijf-deur. Tijdens de activiteiten gelden de actuele 

 coronamaatregelen zoals 1,5 meter afstand houden en hygiënevoorschriften. 

 Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk.

 Extra activiteiten worden op de prikborden in de Pauluskerk bekend gemaakt. 



  
Open Atel ier  Maandag met Marcha van den Hurk 13:30 - 16:00 uur
Gitaar les  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. De lessen vinden online plaats, aanmelden 

 via: thamarkemperman@pauluskerkrotterdam.nl 

Schri jverscafé Elke woensdag met Lies van Bommel 11:00 - 12:00 uur
 Kom op tijd; tussendoor aanschuiven geeft teveel beweging. 

 De activiteiteningang is de ingang van het gastenverblijf. 

Seniorenconvent  I.v.m. corona komt het Seniorenconvent deze maand niet bijeen.  

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! 

Leerhuis  Het leerhuis van ds. Kees Schakel gaat deze maand i.v.m. corona niet door 

Stadswandel ing Elke vrijdag 14:00 - 16:00 uur
 We maken we een stadwandeling langs plekken die voor ons bijzonder zijn. 

 Onderweg bespreken we met elkaar een thema. Start en eindpunt zijn voor 

 de Pauluskerk.  

De favoriete film van...
Donderdag 25 februari, om 18:30 uur
Samen kijken we naar de favoriete film van één van de bezoekers.

Dit is een eenmalige activiteit.
Als de avondklok nog van kracht is zal deze in de middag plaatsvinden.



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