Juni 2022

Salomonsoordeel
door Ranfar Kouwijzer
Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag.
De Pauluskerk staat stil bij het lot van de
miljoenen mensen die wereldwijd op de
vlucht zijn. We doen dat onder meer door
de theatervoorstelling Salomonsoordeel
aan te bieden.
De voorstelling gaat over de praktijk van
de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND). Theatermaker Ilay den Boer duikt
in het verhaal van zijn vriend Hassan uit
Gaza. Hassan wordt afgewezen door de
IND. Ilay onderzoekt wat er is gebeurd en
merkt dat het nog niet zo makkelijk ligt.
De voorstelling wordt drie keer gespeeld:
op maandag 20 juni, dinsdag 21 juni en
woensdag 22 juni, telkens om 20:00u
in Arminius. Op maandag 20 juni kun je
voorafgaand aan het theaterbezoek ook
dineren op het Schouwburgplein (met live
muziek van onder andere bezoekers van de
Pauluskerk). Tickets voor de voorstelling én
het diner kun je boeken via de website van
de Pauluskerk. Laat het ons weten als de
financiering een probleem voor je vormt.

Nog meer cultuur? Nog tot vrijdag 10
juni is de expositie All You Can Art #SAFESPACES te bezoeken in de kerkzaal
van de Pauluskerk. Het kunstwerk is
uitgegroeid tot een wereld van verhalen.
Bezoekers van de Pauluskerk werkten
samen met kunstenaars van All You Can
Art. De expositie is open op woensdag,
donderdag en vrijdag en je kan gewoon
binnenlopen.

ps: dit was mijn laatste column voor
het maandbericht. Ik ga de Pauluskerk
verruilen voor een baan in Den Haag.
Dank voor het lezen en het ga jullie allen
goed!

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.
K erkdiensten

Zondag 5 juni: Pinksteren

10:30 uur

Voorganger ds. Ranfar Kouwijzer
Zondag 12 juni

10:30 uur

Stilteviering
Zondag 19 juni

16.30 uur

Kerkdienst met maaltijd
Zondag 26 juni

10:30 uur

Gastvoorganger: Co Elshout. Aandacht voor kunst en cultuur.
Elke vrijdagavond

20:00 uur

Avondgebed, o.l.v. voorgangers uit de pastoraatsgroep.
O pen 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, dinsdag en donderdag

E et huis

Maandag t/m vrijdag in twee shifts:

K apper

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 maandagochtend
Elke dinsdagochtend

vanaf 11:00 uur
10:00 - 12:30 uur

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

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
K unst & 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.
Theateratelier

Elke woensdag voor Rotterdammers zonder papieren

Formaat

In de Werkplaats van Formaat, Westzeedijk 513.

13:00 - 16:00 uur

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!
Stadswandeling

Elke vrijdagmiddag

12:00 uur

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

Vrijdag 3 en 24 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

Pauluskerk

O.l.v. Endry en Andrea (Formaat) werken we met allerlei spelvormen en

10:00 - 12:00 uur

oefeningen. Een ochtend vol beweging, ontspanning en plezier.
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 16 juni

13:00 - 15:00 uur

Thema: de messiaanse verwachtingen in de intertestamentaire periode.

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.
Op vrijdagmiddag 10 juni is er vanaf 13:00 uur een feestelijke afsluiting in de kerkzaal.

Paulus Podium
Vrijdag 3 juni, 19:00 uur
Een open podiumavond door bezoekers van de Pauluskerk: iedereen die iets wil zeggen, zingen,
spelen of laten zien kan dat doen en iedereen is welkom om te komen kijken. Het podium staat deze
keer midden in de expositie van All you can Art en heeft als thema ‘Safe space’
Wil je ook optreden? Geef je dan op bij thamar@thamarkemperman.nl

Heilige huisjes
Van 27 mei t/m 4 juni
Speciaal tijdens de Rotterdam Architectuur Maand zetten kerken, synagogen, tempels en moskeeën
hun deuren wagenwijd open. In de Pauluskerk staan de deuren op woensdag, donderdag en vrijdag
open tijdens All you can Art. Zie ook www.heiligehuisjesrotterdam.nl

Filmavond BEUYS
Woensdag 8 juni, 18:30 uur
Tussen de kunstwerken van All you can Art kijken we in de kerkzaal samen naar een film die aansluit
bij de groeiende expositie. Na afloop een gesprek met de kunstenaars over de film.

Presentatie Red Yellow Orange Blues
10 t/m 12 juni, van 19:30 - 00:00 uur
Tijdens Poetry International Rotterdam, locatie Buitenpaviljoen Belvédère aan de Maas, Rechthuislaan 1.
Kunstenaar Marieke van der Lippe maakt speciaal voor het festival met dichters Anne Vegter en
Ishmail Kamara en de bezoekers van de Pauluskerk een monumentaal videowerk. Dit videowerk is
doorlopend te bewonderen tijdens de avonden van het festival.

Muziekavond
Donderdag 16 juni, om 20:00 uur
M.m.v. Lisa Hinfelaar (sopraan), Appelona Klarenbeek (fluit) en Jan Blankers (orgel). Muziek van o.a.
J.S. Bach en B. Bartók. Toegang is gratis.

Wereldvluchtelingendag
Maandag 20 juni
Op wereldvluchtelingen dag organiseert de Pauluskerk i.s.m. Theater Rotterdam en debatpodium
Arminius een programma met theater, gezamenlijk eten, muziek en optredens.
Van 17:00-19:00 uur: Eethuis met diverse optredens op Schouwburgplein (bij slecht weer in de hal
van Theater Rotterdam)
Om 20:00 uur: Voorstelling Salomonsoordeel van Ilay den Boer in Arminius i.s.m. Theater Rotterdam.
(Deze voorstelling is ook nog op 21 en 22 juni te zien in Arminius, kaartverkoop via:
www.theaterrotterdam.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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