
Afgelopen maand besloot de wethouder 
zorg dat er in Rotterdam een smart shelter 
voor EU-migranten komt. Op straat gezette 
arbeidsmigranten kunnen daar terecht 
voor opvang en hulp. Misschien kunnen 
mensen met wat hulp ander werk (en dus 
huisvesting) vinden. En anders kunnen de 
lijntjes met het thuisland gelegd worden. 
Deze opvang is een stap in de goede 
richting. Er zijn in Rotterdam zo’n 100 
dakloos geraakte arbeidsmigranten en  
voor hen is dit belangrijk nieuws.

Waar het nu nog aan ontbreekt is een 
permanente winteropvang. Er liggen 
namelijk ook nog andere mensen op  
straat. Dat zijn bijvoorbeeld mensen zon-
der verblijfsvergunning, mensen die in de 
reguliere opvang geschorst zijn of het daar 
niet volhouden, maar ook mensen met een 
zogenaamde CO-pas (Centraal Onthaal), 
die recht hebben op maatschappelijke 
opvang, maar daar door drukte niet 
terecht kunnen! Als ik ’s ochtends naar 
de Pauluskerk wandel zie ik mensen in 
slaapzakken op stukken karton liggen.
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Het is wettelijk verplicht mensen een bed 
voor de nacht te bieden als de gevoels-
temperatuur lager is dan 0 graden. Dat 
gebeurt dus ook in Rotterdam. Maar als 
het kwik ook maar net boven het vriespunt 
uitkomt gaat die winternoodopvang dicht en 
liggen mensen weer op straat. Veel steden 
zijn ruimhartiger. De gemeente Den Haag 
besloot onlangs om die noodopvang de 
hele winter open te houden, ongeacht de 
temperaturen. Dat is veel beter, want zeg 
nou zelf, met twee, drie of vijf graden boven 
nul kan je mensen toch ook niet op straat 
laten liggen?

Wij zijn pas tevreden als er niemand 
meer op straat ligt. Tot die tijd zijn wij 
gedwongen om slaapzakken uit te delen. 
Dat doen we met pijn in het hart. Ik blijf 
het onvoorstelbaar vinden dat mensen in 
onze stad buiten overnachten. Wat we echt 
nodig hebben zijn geen slaapzakken, maar 
slaapkamers. 

Nachtopvang
door Ranfar Kouwijzer



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 5 december 10:30 uur
 Voorganger ds. Ranfar Kouwijzer

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

 tel. 06 - 10 13 25 89 (maximaal 30 mensen) 

 Zondag 12 december 10:30 uur
 Stilteviering o.l.v. Coby Mostert en Siny Oosterhoff 

 Zondag 19 december 16:30 uur
 Kerkdienst met maaltijd 

 Vrijdagavond 3, 10 en 17 december  20:00 uur
 Avondgebed, o.l.v. voorgangers uit de pastoraatsgroep.  

De act iv i te i ten z i jn onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen. 
Hou voor actuele informat ie het infobord bi j  de hoofdingang in de gaten.  
   

Maandag 13 december: Kerststukjes maken 10:00 - 14:00 uur
Open Huis, voor bezoekers/vrijwilligers 

Woensdag 15 december: Kerstverhalen vertellen en kerstliederen zingen,  15:00 uur
met warme choco
Kerkzaal, alleen voor bezoekers  

Vrijdag 24 december: Kerstdiner  17:00 uur
Vrijdag 24 december: Kerstavonddienst 18:30 uur
Samen met NAS-voorganger Co Elshout, m.m.v. Appelona Klarenbeek (fluit)

Aanmelden verplicht bij Jan Blankers: janblankers@yahoo.com of tel. 06 - 10 13 25 89 

(maximaal 30 mensen)   

Zaterdag 25 december: Eerste Kerstdag 10:30 uur
Voorganger ds. Ranfar Kouwijzer

Aanmelden verplicht bij Jan Blankers: janblankers@yahoo.com of tel. 06 - 10 13 25 89 

(maximaal 30 mensen)   

Zaterdag 25 december: Eerste Kerstdag 17:00 uur
Samen met NAS-voorganger Nico Binnendijk

Aanmelden verplicht bij Jan Blankers: janblankers@yahoo.com of tel. 06 - 10 13 25 89 

(maximaal 30 mensen)   

Vrijdag 31 december: Soep met broodjes en oliebollen We sluiten om 19:30 uur

Kerstmis en Nieuwjaar



   
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. 
Kerkcafé  Maandag t/m vrijdag  12:00 - 13:00 uur
Eethuis  Maandag t/m vrijdag in twee shifts: 
 Voor de eerste shift gaan de deuren open om 16:45 uur
 Voor de tweede shift gaan de deuren open om 17:30 uur
Taal lessen Elke dinsdag: Nederlands  

 Voor gevorderden: 11:00 - 12:30 uur
 Voor beginners: 12:30 - 14:00 uur
 Elke donderdag: Engels
 Voor gevorderden: 11:00 - 12:30 uur
 Voor beginners: 12:30 - 14:00 uur
 Aanmelden via: taalles@pauluskerkrotterdam.nl 

Kunst & Cultuur  Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk en ervaring is niet nodig.

 Iedereen is van harte welkom om mee te doen!

 Van 25 t/m 31 december zijn er GEEN dagelijkse activiteiten 

Open Atel ier  Elke maandag met Marcha van den Hurk. 13:30 - 16:00 uur
 Elke donderdag met Ilse van der Laan 13:30 - 16:00 uur
 Elke zaterdag met Abraham 13:30 - 16:00 uur
 Iedereen die wil, kan meetekenen en -schilderen. 
Media atel ier  Dinsdag 7 december 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.  

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.  

Schri jversatel ier  Elke woensdag 11:00 - 12:00 uur
 O.l.v. Lies van Bommel schrijven wat jij wil. 
Theater Formaat  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 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! 

Pianoles Elke donderdag 15:00 - 16:00 uur
 Piano leren spelen onder begeleiding van Yvette Pernet.  



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

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! 

Yogales Elke vrijdag in het Stiltecentrum 11:00 - 12:00 uur
 O.l.v. Gerda Haver.  

Leerhuis  Donderdag 9 december 13:00 - 15:00 uur
 Het thema is: Het zalven van voorwerpen die behoren tot de tempel;

 het zalven van priesters en het zalven van profeten. 

Muziekavond  Donderdag 16 december 19:30 uur
 M.m.v. Lisa Hinfelaar (sopraan) en Jan Blankers (orgel).  

 Zij brengen muziek ten gehore voor Advent en Kerst. 

Lunchconcert ‘In den Bäumen’ door de Rotterdamse band ‘In the trees’
Maandag 6 december, van 13:00-14:00 uur in de kerkzaal
In den Bäumen neemt je mee op een poëtische reis over de stormachtige wegen van het lot. Kom ook 

genieten van een lekkere lunch en mooie muziek in de kerkzaal!

Foto-expositie
Dinsdag 7 december, van 15:00-16:00 uur
Tijdens het media atelier maakten bezoekers van de Pauluskerk o.l.v. fotograaf Peter van Beek 

foto’s over wat zij belangrijk vinden om te laten zien. Kom ook kijken naar deze unieke beelden uit de 

Pauluskerk!

De-escalatietraining
Maandag 13 december, van 11:00 - 15:00 uur in de kerkzaal
Voor alle vrijwilligers, opgeven bij margabaas@pauluskerkrotterdam.nl

Filmmiddag: De Fearless Vampire Killers
Woensdag 29 december, om 13:00 uur
Samen kijken we in de kerkzaal naar deze Brits-Amerikaanse komische griezelfilm van Roman 

Polanski.

http://www.pauluskerkrotterdam.nl

