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Orgel
door Ranfar Kouwijzer
Op een woensdagochtend zat ik met de drie
vaste organisten van de Pauluskerk op het
balkon bij het orgel. Ze wilden me graag wat
vertellen over het instrument. Ik ben een leek
op muzikaal gebied. Ik luister spotify en ik
ging wel eens naar een jazzconcert toen dat
nog kon. Ik kan vader Jacob op de piano. Dat
is het wel zo’n beetje. Ik ben niet kerkelijk
opgevoed, dus wat ik in mijn jeugd van orgels
meegekregen heb, beperkte zich tot het
Hammond-orgeltje bij het ijshockey tijdens
winterspelen.
Hoe leuk is het om de passie van de musici
over hun instrument mee te krijgen: wat het
allemaal vermag, waar het vandaan komt, hoe
het is opgebouwd en hoe het allemaal werkt.
En welke organist in het verleden op welk
orgel speelde. Allerlei deurtjes gingen open. Ik
begrijp dat het echt een mooi instrument is en
dat de akoestiek voor orgelmuziek en gezang
prima in orde is.
Op doordeweekse dagen wordt er soms
geoefend op het orgel. En op zondag klinkt
er natuurlijk muziek in de kerkdienst. De
orgelklanken dwarrelen de trappen af en
bereiken het Open Huis en het Kerkplein.
Het levert een mooi contrast op: jonge,
onverzorgde mannen met capuchons op

en oortjes van hun telefoon in, omgeven
door de tonen van een fuga. Ik kan daar de
schoonheid wel van inzien.
Dank jullie wel voor jullie betrokkenheid,
Jan, Kees en Thea! Op Youtube vond ik
een organist die Waterloo van Abba uit het
instrument haalde. Zou dat wat zijn voor de
zondag dat het songfestival in Rotterdam is?
Of is dat vloeken in de kerk?

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.
De kerkdiensten zijn nu ook live te volgen (en na te zien) op het YouTube-kanaal van de Pauluskerk,
via deze link. Een link naar de diensten vindt u ook op:
www.pauluskerkrotterdam.nl/geloofsgemeenschap/kerkdiensten
		
Donderdag 1 april - ‘Witte Donderdag’

16.30 uur

Meditatie in het Eethuis
Voorganger ds. Ranfar Kouwijzer
Vrijdag 2 april - ‘Goede Vrijdag’

18.30 uur

Voorganger ds. Ranfar Kouwijzer
Zaterdag 3 april - ‘Stille Zaterdag’

18.30 uur

Paaswake
Voorganger Co Elshout
Zondag 4 april - ‘Pasen’

10.30 uur

Voorganger ds. Ranfar Kouwijzer
Aanmelden verplicht bij Jan Blankers: janblankers@yahoo.com of
tel. 06 - 10 13 25 89.
Zondag 11 april

10:30 uur

Stilteviering o.l.v. Huub de Weerd
Zondag 18 april

16:30 uur

Kerkdienst met maaltijd in de nis, o.l.v. voorgangers uit de
Pastoraatsgroep.
Zondag 25 april

10:30 uur

Voorganger ds. Hans Visser. Kerkdienst met aandacht voor kunst en 		
cultuur. Aanmelden verplicht bij Jan Blankers: janblankers@yahoo.com of
tel. 06 - 10 13 25 89.
Elke vrijdagavond

20:00 uur

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

Iedere dag

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

09:00 - 16:30 uur

(bij de ingang)

Vrijwilligers van het Welkom helpen met vragen, afspraken en informatie.
Vanwege de coronamaatregelen is het Welkom onregelmatig bemenst.

Eet huis

Maandag t/m vrijdag

L unchroom

I.v.m. de coronamaatregelen is de Lunchroom gesloten.

17:00 - 18:00 uur

De verwachting is dat dit voorlopig zo blijft.
Kerkcafé

Dinsdag en donderdag

Kunst & Cu ltuu r

In verband met corona vindt er deze maanden een minimaal Kunst & Cultuur-

12:00 - 13:00 uur

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 Atelier

Maandag met Marcha van den Hurk

13:30 - 16:00 uur

Gitaarles

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
Schrijverscafé

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

Stadswandeling

Elke vrijdag

13:00 - 15:00 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...
Woensdag 21 april, om 13:00 uur
Samen kijken we in de kerkzaal naar de favoriete film van één van de bezoekers.

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