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Anna Maria van Schurman
door Ranfar Kouwijzer
De vakantie bracht ik door op het Friese

ging studeren. Ze moest daarbij wel achter
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de bedoeling. Ik zag het graan groeien en vond

maakte haar beroemd in haar tijd. Na de studie
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Van Schurman haalde de Zwitserse predikant
Jean de Labadie naar Nederland. De Labadie
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aan Anna Maria van Schurman (1607-1678).
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uitgezonderd. Waarvan akte.

		
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.
De kerkdiensten zijn 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 5 september

10:30 uur

Voorganger ds. Ranfar Kouwijzer
Aanmelden verplicht bij Jan Blankers: janblankers@yahoo.com of
tel. 06 - 10 13 25 89.
Zondag 12 september

10:30 uur

Stilteviering o.l.v. Huub de Weerd
Zondag 19 september

16:30 uur

Kerkdienst met maaltijd in de nis
Zondag 26 september

10:30 uur

Voorganger ds. Paulien Matze. Muziekdienst met combo.
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 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.
Welkomstbalie

Maandag t/m vrijdag

(bij de ingang)

Vrijwilligers van het Welkom helpen met vragen, afspraken en informatie.

09:00 - 16:30 uur

Vanwege de coronamaatregelen is het Welkom onregelmatig bemenst.
Kerkcafé

Maandag t/m vrijdag

12:00 - 13:00 uur

Eet huis

Maandag t/m vrijdag

17:00 - 18:00 uur

		
Kunst & Cu ltuu r

In september starten we weer met het volledige Kunst en Cultuurprogramma.
Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk en ervaring is niet nodig. Iedereen is
van harte welkom om mee te doen!

Open Atelier

Elke maandag met Marcha van den Hurk.

13:30 - 16:00 uur

Elke donderdag met Ilse van der Laan

13:30 - 16:00 uur

Iedereen die wil, kan meetekenen en -schilderen.
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.
Schrijversatelier
Theater Formaat

Elke woensdag
O.l.v. Lies van Bommel schrijven wat je wilt.

11:00 - 12:00 uur

Elke woensdag voor Rotterdammers zonder papieren

13:00 - 16:00 uur

In de Werkplaats van Formaat, Westzeedijk 513.
We lunchen samen, delen verhalen en vertalen die naar theater.
Zanggroep

Elke woensdag

14:00 - 15:30 uur

Ed Ed Versloot zingt met ons pop, rock en ballads in ’t Engels en Nederlands,
en Hollandse liedjes. Iedereen kan meedoen en een liedje meebrengen.
Percussieles

Elke woensdag

19:00 - 20:30 uur

Met elkaar spelen en oefenen we verschillende ritmes.
Iedereen is welkom om mee te trommelen!
Stadswandeling

Elke vrijdag

13:30 - 15:30 uur

We maken we een stadwandeling langs plekken die voor ons bijzonder zijn.
Onderweg bespreken we met elkaar een thema. Start en eindpunt zijn bij de
Pauluskerk. (Let op: 3 september start om 12:00 uur!)
Leerhuis

Donderdag 9 september

14:00 - 16:00 uur

Sjabbat Sjekalim (Sjabbat van de sjekels), sidra Ex. 21:1 - 24:18 en
Ex. 30:11-16, haftara 2 Kon. 12:1-17.
Seniorenconvent

Woensdag 22 september

10:30 uur

Dit keer een gezellig weerzien en van elkaar horen hoe het iedereen de
afgelopen zomer is vergaan.

Let op: Maandag 20 september zijn alle diensten en activiteiten gesloten
wegens teamdag (Open Huis en Eethuis zijn wel open).
Filmavond: ‘De beentjes van Hildegard’
Donderdag 2 september, om 18:30 uur
Samen kijken we in de kerkzaal naar deze romantische komedie van Herman Finkers.

Lunchconcerten op het Kerkplein
Vrijdag 10 september, om 13:00 uur: de Cornellies - aanstekelijke levensliederen van Cor en Nel.
Maandag 27 september, om 13:00 uur: Mareike Ziegler en Nina Hitz - accordeon & cello duo met
wereldmuziek.

Nacht van de Vluchteling
Zaterdag 11 op zondag 12 september

Bezoekersuitje naar Blijdorp
Vrijdag 17 september
(Nog ter afscheid van Dick Couvée.)

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