
De berichten van Aleksej Navalny vanuit het 
strafkamp bij Moskou raken me. Navalny 
is de Russische man die in augustus 2020 
vergiftigd werd met Novitsjok, maar net niet 
stierf. Het is de man die na behandeling in een 
ziekenhuis in Duitsland niet koos voor politiek 
asiel, maar die terugkeerde naar Rusland. 
Het is de man die in een schijnproces werd 
veroordeeld tot drie jaar strafkamp omdat hij 
zich tijdens zijn opname in Berlijn niet bij de 
reclassering had gemeld. Het is de man die 
in dat strafkamp een hongerstaking begon 
omdat daar geen medische zorg geboden 
werd. In de Nederlandse media wordt 
Navalny vaak omschreven als ‘Russische 
oppositieleider’. Dat doet hem tekort. Zij 
strijd voor recht en gerechtigheid stijgt 
boven Rusland uit. Hij doet me denken aan 
andere beroemde gevangenen als Dietrich 
Bonhoeffer en Nelson Mandela. 

Dat Navalny de beruchte moordaanslag 
overleefde was een wonder op zich. Dat hij 
een KGB-agent een volledige bekentenis van 
die aanslag door zich uit te geven voor een 
leidinggevende was een stunt. Dat hij begin 
dit jaar terugvloog naar Rusland was heroïsch. 
Hij zal geweten hebben wat hem te wachten 
stond: jarenlange opsluiting. 
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Sinds Navalny in strafkamp IK-2 Pokrov 
zit schrijft hij dagelijks een bericht. Het 
zijn handgeschreven briefjes die hij 
aan zijn advocaten overhandigt die het 
vervolgens posten op Instagram. Zo ontstaat 
langzamerhand een indrukwekkend dagboek. 
Een citaat over de hongerstaking van maart. 
“Wat denken jullie? Ik ga naar de keuken om 
wat te drinken, staat er een blije gevangene 
kip te bakken! Hadden ze een kookplaat 
binnengebracht! Daarna begonnen ze er 
brood op te bakken en nog wat andere 
dingen. Zo gaat dat nu hele dagen. (…) 
Nogmaals: ik demonstreer niet voor mezelf, 
maar voor honderdduizenden anderen die hun 
rechten zijn ontnomen alleen hebben zij geen 
Instagram om erover te schrijven.” 

Navalny laat zich niet intimideren en leeft 
kennelijk van moed en van de steun van 
de miljoenen die aan hem denken: “Het tolt 
voortdurend in mijn hoofd, maar ik loop nog, 
want ik voel jullie steun.” En een paar dagen 
later: “Een advocaat vertelde me over jullie 
enorme steun. Vanuit Rusland en de hele 
wereld. (…) Dank jullie zeer. Er zijn veel 
mensen als ik die niets anders hebben dan 
een mok water, hoop en vertrouwen in hun 
overtuigingen. In Rusland en in de rest van 

Navalny
door Ranfar Kouwijzer



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.

Een link naar de diensten vindt u op de website van de Pauluskerk: 

www.pauluskerkrotterdam.nl/geloofsgemeenschap/kerkdiensten 
  

Kerkdiensten  Zondag 2 mei 10:30 uur
 Voorganger ds. Ranfar Kouwijzer

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

 tel. 06 - 10 13 25 89. 

 Zondag 9 mei 10:30 uur
 Stilteviering o.l.v. Huub de Weerd 

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

 Pastoraatsgroep. 

 Zondag 23 mei: Pinksteren 10:30 uur
 Voorganger ds. Ranfar Kouwijzer

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

 tel. 06 - 10 13 25 89. 

 Zondag 30 mei 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.  

de wereld. In gevangenissen en in vrijheid. 
Voor hen is jullie steun en solidariteit enorm 
belangrijk. Er is geen beter wapen tegen 
onrecht en wetteloosheid.”

Dit zijn profetische woorden. Laten we ook in 
onze kringen deze man steunen met gebed 
en met goede gedachten. Hij belichaamt onze 

lijfspreuk: overwin het kwade door het goede. 
Op 23 april bericht Navalny dat hij gestopt is 
met zijn hongerstaking. Er zijn artsen tot hem 
toegelaten. Het verhaal is nog niet uit. 

  

Let op: donderdag 13 mei (Hemelvaart) is alléén het Open Huis geopend. 
Er zijn geen andere activiteiten in de Pauluskerk die dag, dus ook geen Eethuis.



   
Open Huis  Iedere dag 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.

 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  Elke maandag (m.u.v. 3 mei) 13:30 - 16:00 uur
 Met Marcha van den Hurk. 
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 in de kerkzaal 11:00 - 12:00 uur
 Kom op tijd; tussendoor aanschuiven geeft teveel beweging. 

 De activiteiteningang is de ingang van het gastenverblijf. 

Percussieles Elke woensdag (m.u.v. 12 mei) 19:00 - 20:30 uur
 Met elkaar spelen en oefenen we verschillende ritmes.

 Iedereen is welkom om mee te trommelen! 

Seniorenconvent  Woensdag 26 mei 10:30 uur 
 Het gespreksonderwerp is: Flitsen uit de oorlog. 

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 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 19 mei, 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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