Maart 2022

Veertig dagen
door Ranfar Kouwijzer
Het laatste stuk van de winter en het
begin van de lente vormden vroeger een
periode van soberheid. Het zal er mee
te maken hebben dat de voorraden op
waren. Na carneval (letterlijk: afscheid van
het vlees) volgde een vastenperiode van
veertig dagen. Quarantaine als je het in
het Frans zegt. De vastentijd eindigde op
Paaszondag, als de kippen weer eieren
waren gaan leggen en het eerste lammetje
geboren en geslacht was.
Wij leven in een andere wereld.
Supermarkten liggen iedere dag van het
jaar vol eten. Toch wordt de periode voor
Pasen in kerkelijke kringen nog steeds als
een tijd van soberheid beleefd. Er is extra
aandacht voor het leed in de wereld en
voor onze eigen rol daarin. Veel mensen
stoppen met snoepen of met drinken of
ze passen een andere vorm van breken
met patronen toe. De bezinning start op
Aswoensdag. Op die dag kun je een kruisje
van as op je voorhoofd laten tekenen als
symbool van berouw.

In de Pauluskerk sluiten we dit jaar aan
bij de traditie van de veertig dagen.
We thematiseren de problemen van
ongedocumenteerden in ons land en
verbinden ons met hun lot. Van harte
opgeroepen om mee te doen aan deze
bezinning!

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 6 maart

10:30 uur

Voorganger ds. Ranfar Kouwijzer (aanmelden niet meer nodig)
Zondag 13 maart

10:30 uur

Stilteviering
Zondag 20 maart

16:30 uur

Kerkdienst met maaltijd
Zondag 27 maart

10:30 uur

Gastvoorganger ds. Paulien Matze, m.m.v. combo
Aandacht voor kunst en cultuur. (aanmelden niet meer nodig)
Elke vrijdagavond

20:00 uur

Avondgebed, o.l.v. voorgangers uit de pastoraatsgroep.
Open H uis

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.

Kerkcafé

Maandag t/m vrijdag

Eet huis

Maandag t/m vrijdag in twee shifts:

Kapper

09:00 - 16:30 uur
12:00 - 13:00 uur

Voor de eerste shift gaan de deuren open om

16:45 uur

Voor de tweede shift gaan de deuren open om

17:30 uur

Elke dinsdagochtend

10:00 - 12:30 uur

Gratis knipbeurt. Je kan je op dinsdagmorgen opgeven bij het Welkom.
Taallessen

Elke dinsdag: Nederlands
Voor gevorderden:

11:00 - 12:30 uur

Voor beginners:

12:30 - 14:00 uur

Aanmelden via: taalles@pauluskerkrotterdam.nl		
Kunst & Cu ltuu r

Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk en ervaring is niet nodig. Iedereen is
van harte welkom om mee te doen! Neem voor meer informatie contact op
met Thamar Kemperman: thamarkemperman@pauluskerkrotterdam.nl

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

Elke zaterdag met Abraham

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

Elke woensdag

11:00 - 12:30 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.
Stadswandeling

Elke vrijdagmiddag

12:00 uur

We maken we een stadwandeling langs plekken die voor ons bijzonder zijn.
We beginnen met koffie, thee en een goed gesprek in de Pauluskerk en
gaan dan samen op pad.
Repaircafé

Vrijdag 25 maart op het kerkplein

13:30 - 16:00 uur

Kek en Carolien herstellen kleding en hebben leuke ontwerpen om samen
te maken. Heb je kleding te herstellen of wil je zelf iets moois leren naaien?
Kom dan langs op het kerkplein.
Theateratelier

Elke zaterdagochtend

10:00 - 12:00 uur

Pauluskerk

O.l.v. Endry en Andrea (Formaat) werken we met allerlei spelvoren en
oefeningen. Een ochtend vole beweging, ontspanning en plezier.

Mindfulness

Iedere donderdag in het Stiltecentrum (31 maart niet) 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.
Seniorenconvent

Woensdag 24 maart

10:30 uur

Iedereen die 55 of ouder is en sympathisant, bezoeker, of vrijwillig
medewerker van de Pauluskerk is (geweest), is van harte welkom!
Leerhuis

Donderdag 10 en 31 maart

13:00 - 15:00 uur

Thema 10 maart: het begrip Messias of Gezalfde in het Oude Testament.
Het thema van de bijeenkomst op 31 maart is nog niet bekend.
Actie atelier

Dinsdag 15, 22, 29 maart (en 5 april)

14:00 - 16:00 uur

Een creatieve werkplaats waarin we met elkaar onder leiding van
kunstenaars protest kunst maken. Verhalen en ervaring van mensen
zonder papieren zetten we om in muziek, woorden, kunst.
Iedereen is welkom om mee te creëren. #ongedocumenteerd

Lunchconcert  •  Woensdag 2 maart, 13:00 - 14:00 uur in de kerkzaal
Thomascantors in Dialogue door Thomas Triesschijn & The Counterpoints XL – een spectaculair
programma van dit barok ensemble met solo blokfluit met muziek van o.a. Bach, Teleman, Fasch en

Graupner. Iedereen is welkom om tijdens de lunch te genieten van dit unieke concert!

Muziekavond •

Donderdag 10 maart, 19:30 uur in de kerkzaal

M.m.v. Regien Boerrigter (piano), Kees van Goeverden en Jan Blankers (orgel).
Muziek van o.a. Clérambault, Bach, Mozart.

Filmavond: de favoriete film van... •

Donderdag 17 maart, 18:30 uur in de kerkzaal

Samen bekijken we de favoriete film van een van de bezoekers. Voor actuele informatie over de film
zie het informatebord bij de ingang.

In de 40-dagentijd komen we op voor de mensen zonder verblijfspapieren.
Kom kijken, luisteren en doe mee.
Woensdag 2 maart: Viering, 19:30 uur (19:15 uur zaal open), Pauluskerk (kerkzaal)
Als alles donker is, ontsteek dan een lichtend vuur.
Op aswoensdag deelt Ranfar Kouwijzer askruisjes uit.
Maandag 7 maart: ‘oud en ongedocumenteerd’, met Ernest van der Kwast, 19:30 tot 21:00 uur,
Pauluskerk (kerkzaal en online),
Ernest van der Kwast gaat in gesprek over oudere mensen zonder papieren die al decennia lang in
Nederland zijn. Zij worden steeds ouder en kwetsbaarder, maar hulp of opvang is er niet. Richard
Staring (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Frederiek de Vlaming (Regenboog Groep) presenteren
kersvers onderzoek. Er zijn ervaringsverhalen van een Rotterdammer zonder papieren, Thea Noga
(straatarts), Mahtob Boot (vluchtelingenwerker) en Eva Bezem (advocaat). Ook live te volgen op het
YouTube-kanaal van de Pauluskerk.
Vrijdag 18 en woensdag 23 maart: audiotour & wereldkeuken, 17:00 tot 20:00 uur, Pauluskerk
Een gids neemt je mee door de stad, waar je de audioverhalen hoort van Rotterdammers zonder
papieren. Daarna schuif je aan in het restaurant van de Pauluskerk, met verhalen van de mensen van
het Theateratelier Pauluskerk. De tour en het diner zijn eventueel apart te volgen.
Van 15 maart tot 5 april: Actieatelier, elke dinsdag, 14:00 tot 16:00 uur, Pauluskerk (kerkzaal)
In deze werkplaats maken we met verschillende kunstenaars uit de Pauluskerk protestkunst: een
maatschappelijke oproep tot actie.
Vrijdag 1 april: Film: ‘Fahim’, 14:00 uur, KINO, Gouvernestraat 129-133
Terwijl ze wachten op de goedkeuring van hun politiek asielaanvraag, staan de jonge Fahim en
zijn vader onder constante dreiging van uitzetting. Met een korte in- en uitleiding door Thamar
Kemperman, coördinator kunst en cultuur in de Pauluskerk. De film is gratis toegankelijk en wordt
aangeboden door KINO.
Zondag 3 april: Wake, 16:00 uur, Detentiecentrum Rotterdam, (bij de ingang, Portelabaan 7)
Georganiseerd door Welkom Onthaal.
Voor meer informatie, aanmelden en voor de activiteiten in april kijk op:
pauluskerkrotterdam.nl/ongedocumenteerd.

