
Ik moet preken in Leiden, in de prachtige 
Hooglandse Kerk. Het is natuurlijk leuk als 
ik er een beetje een diaconaal verhaal van 
maak. Misschien kan ik hetzelfde verhaal ook 
houden als ik een week later in de Pauluskerk 
moet preken.

De kinderkerk uit Leiden meldt dat zij gaan 
werken met het verhaal van Jezus die de 
voeten van zijn leerlingen wast (Johannes 13). 
Dat treft. Als dat geen diaconaal verhaal kan 
opleveren! En jawel hoor, mijn boeken melden 
dat het hier gaat om een ‘Grundordnung’ voor 
diaconaal gemeente-zijn. 

Zoals altijd blijkt het verhaal weerbarstiger 
dan ik op het eerste gezicht gedacht had. 
Dient elkaar, dat is snel gezegd, maar wat 
betekent het in het hier en nu? En hoe zit 
het met Judas, wiens verhaal dwars door 
deze vertelling heen loopt? Gelukkig heb ik 
het kerkcafé. Iedere dinsdagmiddag schuift 
een groep bezoekers van de Pauluskerk aan 
om een uurtje met mij over een Bijbeltekst te 
praten. Ze zijn graag bereid om me van input 
te voorzien.

“Voeten wassen is nederig werk, slavenwerk 
eigenlijk”, weet iemand. Met zulke klussen 
hebben ze zelf ook ervaring. Glazen 

Maart 2021

ophalen in een club of wc’s schoonmaken. 
Niks mis mee, zeggen ze. Als je gezien en 
gewaardeerd wordt om wat je doet, ook al 
is het achter de schermen en dienstbaar, is 
dat oké. Op straat papierprikken, dat kán ook 
prima zijn: als je ervoor betaald krijgt of als het 
een project is om mensen ritme aan te leren. 
Maar met behoud van uitkering wordt het een 
ander verhaal. Dan krijg je er dus niks voor 
en dan gaat het er ook niet om dat je vooruit 
komt. Dan is het gewoon je plek gewezen 
krijgen. Dat voelt niet goed. 

Dat Jezus zo hoog staat en zo diep ziet 
vinden ze prachtig. “In Amsterdam staat 
een beeld van majoor Bosshardt van het 
Leger des Heils met het opschrift ‘God 
dienen is mensen dienen en mensen 
dienen is God dienen’”, zegt iemand. 
“Mensen die in verzorgingshuizen werken 
en de bewoners onder de douche zetten 
en verschonen, die werken in het spoor 
van Jezus”, vindt een ander. “In mijn land is 
alle ziekenzorg nog steeds in handen van 
geloofsgemeenschappen”, vervolgt iemand.

Of ze het werk van de Pauluskerk nou ook 
terug zien in dit verhaal, vis ik aan het einde 
van het uur naar complimenten. Maar die 
krijg ik niet. “Nee”, vinden ze. “Daarvoor is het 
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verschil tussen bezoekers en medewerkers 
te groot en te hiërarchisch.” En: “het zou wel 
erg potsierlijk zijn om hier één keer per jaar 
met een teiltje water bij de deur te gaan zitten, 
haha.” Ik schrik er een beetje van. “Ja haha, 
als je zo’n kerk wil, heb je nog wel wat werk te 
doen, hoor!”, roept iemand. “Hier is het toch 
meer: we zijn wel goed maar niet gek!”, zegt 
de één. “En wij zijn dan gek, maar niet goed, 
haha!”, vult een ander aan.

Het uur is voorbij. Ik moet naar een 
vergadering. De koffiebekertjes staan 
verspreid over de tafel. “Die ruimen wij wel 
op”, zeggen ze. “Hebben we je een beetje 
kunnen helpen met je preek?”

  

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 maart 10.30 uur
 Voorganger ds. Ranfar Kouwijzer 

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

 tel. 06 - 10 13 25 89. 

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

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

 Pastoraatsgroep. 

 Zondag 28 maart 10:30 uur
 Voorganger Nico Binnendijk. Kerkdienst met aandacht voor kunst en cultuur.

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

 tel. 06 - 10 13 25 89. 

 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.

 Vanwege de coronamaatregelen is het Welkom onregelmatig bemenst. 
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 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

http://www.pauluskerkrotterdam.nl

