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Collecta
door Ranfar Kouwijzer
We hebben in de Pauluskerk sinds
kort een klein winkeltje met houdbare
supermarktartikelen. Het gaat om dingen
als rijst en pasta, soep en groente in blik.
We hebben ook verzorgingsproducten zoals
shampoo, deodorant en maandverband.
Een versafdeling hebben we niet, alles is
lang houdbaar. We noemen het winkeltje
‘Paulusmarkt’ en er kunnen mensen terecht
die heel erg weinig te besteden hebben,
zoals mensen zonder verblijfsvergunning
en zonder bronnen van inkomsten. Het
winkeltje is zo een kleine aanvulling op
de voedselbank, waar je immers alleen
terecht kan als je volgens de papieren in
Rotterdam hoort.
Aanvankelijk dachten we er over om de
spullen in het winkeltje gratis te maken.
“Gij, die geen geld hebt, kom, koop en eet,
ja kom, koop zonder geld, en zonder prijs,
wijn en melk!”, staat in Jesaja 55. Nu ja,
melk is niet houdbaar en wijn staat ook
niet in ons winkeltje. Bovendien is het in
de Pauluskerk altijd gebruikelijk geweest
om kleine prijsjes te vragen. Dat doen we
ook in het kledinghuis en voor de koffie en
thee in het Open Huis. We vragen in het
winkeltje dus 5 cent voor de rijst, en 10
cent voor het blikje bonen. Het idee is dat

het wat minder lijkt op bedelarij. Je krijgt
ook geen pakketje, je pakt zelf wat je wil
hebben en je betaalt een klein bedrag.
De voorraden danken we aan stadgenoten.
Dit jaar en vorig jaar hielden we een
‘onthamster-actie’, met een knipoog naar
al die mensen die veel te veel hadden
ingeslagen in de begindagen van de
coronapandemie. Nog steeds halen we
spulletjes op. Af en toe staan we een
middagje buiten bij een supermarkt. Het is
hartverwarmend om te zien hoe snel het
karretje van de Pauluskerk gevuld wordt.
Ook in de kerkdiensten halen we
artikelen op. Iedereen kan wat houdbaars
meenemen en dat voor aanvang van
de dienst op de avondmaalstafel zetten.
Daarmee sluiten we aan bij een oeroude
christelijke traditie. In de vroegste
gemeentes, waar slaafgemaakte mensen
én vrije mensen beide deel van uitmaakten,
was het gebruikelijk voedsel mee te nemen
naar de vieringen. Sommigen hadden
nauwelijks te eten, anderen hadden
overvloed. Het bleek dat de tafel altijd vol
genoeg stond om samen van te kunnen
eten. Dit meenemen van spullen heette
collecta (Latijn voor verzameling) en zien

we natuurlijk terug in ons woord ‘collecte’.
Het cirkeltje is rond nu we in de Pauluskerk
weer eten op de avondmaalstafel zetten.
Kom je ook een keer naar de kerk, van
harte welkom om wat mee te brengen voor
onze ‘verzameling’.

ps: iets brengen kan ook op weekdagen
bij de kosterij. Als het om een flinke
hoeveelheid gaat, neem dan svp van te
voren even contact op.

		
Overzicht kerkdiensten
Alle kerkdiensten zijn te volgen (en na te luisteren) op kerkdienstgemist.nl:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1292-Pauluskerk-Rotterdam.
De kerkdiensten waarin ds. Ranfar Kouwijzer voorgaat zijn ook live te volgen (en na te zien)
op het YouTube-kanaal van de Pauluskerk. Deze vindt u hier:
www.pauluskerkrotterdam.nl/geloofsgemeenschap/kerkdiensten.
		
Kerkdiensten

Zondag 3 oktober

10:30 uur

Voorganger ds. Ranfar Kouwijzer
Zondag 10 oktober

10:30 uur

Stilteviering o.l.v. enkele vrijwilligers
Zondag 17 oktober

16:30 uur

Kerkdienst met maaltijd in de nis
Zondag 24 oktober

10:30 uur

Gastvoorganger: ds. Hans Visser. Aandacht voor kunst en cultuur.
Zondag 31 oktober

16:30 uur

Kerkdienst met maaltijd in de nis		
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

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.
Media atelier

Elke dinsdag (van 26 okt. t/m 7 dec.)

14:00 - 16:00 uur

O.l.v. fotograaf Peter van Beek leer je fotograferen en in beeld brengen
wat jij belangrijk vindt om te laten zien.		

		
G itaarles

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!
Taalles

Elke donderdag Engelse les
Voor gevorderden:

11:30 - 13:00 uur

Voor beginners:

13:00 - 14:00 uur

Aanmelden via: taalles@pauluskerkrotterdam.nl
Mindfulness

Iedere donderdag in het Stiltecentrum

13:30 - 14:30 uur

Mindfulness betekent: je aandacht richten op hetgeen er nu is, zonder
erover te oordelen. Iedereen is welkom!
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.
Leerhuis

Donderdag 14 oktober

14:00 - 16:00 uur

Pesach (de 2 dag), sidra: Lev. 22:26 - 23:44 en Num. 28:19-25, haftara:
e

2 Kon. 23:1-9, 21-25 over koning Josia, koning van Juda, en Pesach.
Muziekavond

Donderdag 14 oktober

19:30 uur

Regien Boerrigter (piano) en Jan Blankers (orgel) brengen muziek ten
gehore van o.a. Johann Kuhlau en Johann Sebastian Bach.
Seniorenconvent

Woensdag 27 oktober

10:30 uur

Stichting Ons Rotterdam vertoont ons de diapresentatie ‘Een wandeling
langs de haven’.

Filmavond: ‘Nomadland’
Donderdag 14 oktober, om 18:30 uur
Samen kijken we in de kerkzaal naar dit docudrama uit 2020.

Begin november is er weer Paulus Podium!
Wil je hier een optreden doen?
Geef je dan op bij: thamarkemperman@pauluskerkrotterdam.nl

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