
In de tijd voor Pasen vroeg de Pauluskerk 
aandacht voor mensen die ongedocumen-
teerd zijn en die oud worden. We zagen dat 
sommige mensen al 40 jaar in Nederland 
zijn en in al die jaren nooit officieel zijn 
toegelaten. Het lijkt wel een Bijbelverhaal. 
Nu ze oud geworden zijn en zorg nodig 
hebben, klinkt nog steeds de mantra dat ze 
maar terug moeten naar waar ze vandaan 
kwamen. Dat is voor velen onmogelijk. De 
landen van herkomst blokkeren die optie 
– en zo zitten mensen vast tussen wal en 
schip. 

We zijn blij met de respons die onze 
noodkreet opriep. Er was aandacht in 
kranten, op de radio en op de lokale 
televisie. In het afsluitende stadsgesprek op 
Witte Donderdag in de bibliotheek spraken 
diverse gemeenteraadsleden zich uit voor 
een oplossing. We vierden Pasen in de 
hoop dat klemzitten niet het laatste woord 
heeft – en dat een wereld denkbaar is waar 
recht is en brood en liefde, genoeg voor 
ieder mensenkind. 

Mei 2022

Nu zijn we onderweg naar Pinksteren. 
Pinksteren is het feest van de creativiteit – 
van de geest die waait waarheen zij wil, van 
het lopend vuurtje dat mensen aansteekt 
en drijft tot actie. Pinksteren is de dag dat 
duizenden mensen besloten het over een 
andere boeg te gooien. Het lef om het 
anders te doen is wat Rotterdam nodig 
heeft. Er moet een oplossing komen voor 
de oudere ongedocumenteerden. 

De actiekrant Roep! die in het actie-
atelier gemaakt is en die vol staat met 
getuigenissen, verhalen en poëzie, is nog 
verkrijgbaar in de kerk.  

Op naar Pinksteren
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 1 mei 10:30 uur
 Voorganger ds. Ranfar Kouwijzer 

 Zondag 8 mei 10:30 uur
 Stilteviering 

 Zondag 15 mei 16.30 uur
 Kerkdienst met maaltijd  
 Zondag 22 mei 10:30 uur
 Gastvoorganger ds. Hans Visser. Aandacht voor kunst en cultuur.   

 Zondag 29 16.30 uur
 Kerkdienst met maaltijd  

 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. 

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. 

Kerkcafé  Maandag, dinsdag en donderdag 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
Kapper  Elke maandagochtend vanaf 11:00 uur
 Elke dinsdagochtend 10:00 - 12:30 uur
 Gratis knipbeurt. Je kan je op dinsdagmorgen opgeven bij het Welkom. 

Taal lessen Elke dinsdag: Nederlands  

 voor gevorderden: 10:30 - 12:00 uur
 voor beginners: 12:00 - 13:30 uur
 Elke donderdag: Nederlands voor beginners: 10:30 - 12:00 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! Neem voor meer informatie contact op 

 met Thamar Kemperman: thamarkemperman@pauluskerkrotterdam.nl  

Open Atel ier   Elke maandag (m.u.v. 2 mei) 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. 



  

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 - 12:30 uur
 O.l.v. Lies van Bommel schrijven wat jij wil. 

Theateratel ier   Elke woensdag voor Rotterdammers zonder papieren  13:00 - 16:00 uur
Formaat  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 (m.u.v. 4 mei) 19:00 - 20:30 uur
 Met elkaar spelen en oefenen we verschillende ritmes.

 Iedereen is welkom om mee te trommelen! 

Stadswandel ing   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 13 mei 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. 

Theateratel ier   Elke zaterdagochtend 10:00 - 12:00 uur
Pauluskerk  O.l.v. Endry en Andrea (Formaat) werken we met allerlei spelvormen en

 oefeningen. Een ochtend vol beweging, ontspanning en plezier.  

Mindfulness  Iedere donderdag in het Stiltecentrum (m.u.v. 26 mei) 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 25 mei 10:30 uur
 Iedereen van 55 jaar of ouder en sympathisant, bezoeker of vrijwilliger van 

 de Pauluskerk is welkom! 

Leerhuis  In mei is er geen bijeenkomst
 De volgende bijeenkomst is op do 9 juni a.s. 

Present ietraining  Maandag 16, 30 mei en 13, 27 juni  13:30-16:30 uur
voor vr i jwi l l igers  Het gaat om een training van 4 middagen, waarbij je alle 4 aanwezig bent. 

 Het is dus niet mogelijk om een datum te kiezen.  

 Aanmelden bij: margabaas@pauluskerkrotterdam.nl 

All You Can Art
Van 4 mei t/m 12 juni vindt All You Can Art van de Kunsthal Rotterdam en Instituto Buena Bista plaats  

in de Kerkzaal van de Pauluskerk. Elke woensdag, donderdag en vrijdag van 10:00-16:00 uur kan  

iedereen meewerken en/of komen kijken naar het Open Atelier en de organisch groeiende tentoonstelling.



Lunchconcert
Donderdag 5 mei, 13:00 uur
Lunchconcert, met een Michael & Thomas show. Klassiek, piano, poëzie en zang. Improvisaties door 

maestro Michael. Voor broodjes en drinken wordt gezorgd.

Muziekavond
Donderdag 12 mei, 19:30 uur
M.v.v. Appelona Klarenbeek (fluit) en Jan Blankers (orgel). Programma geïnspireerd door de 

tentoonstelling van David Bade.

Lunchconcert
Vrijdag 27 mei, 13:00 uur
Nina Hitz (cello) en Mareike Ziegler (gitaar en stem) spelen poëtische liedjes en wereldmuziek.

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