
Juli/Augustus 2022

Overzicht kerkdiensten  
Alle kerkdiensten zijn te volgen (en na te luisteren) op kerkdienstgemist.nl: 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1292-Pauluskerk-Rotterdam. 

De kerkdiensten zjjn 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 juli 10:30 uur
 Voorganger ds. Guus Koelman 

 Vrijdagavond 1 en 8 juli 20:00 uur
 Avondgebed, o.l.v. voorgangers uit de pastoraatsgroep.  

 Woensdag 13, 20 en 27 juli, en 3, 10 en 17 augustus 12:00 - 13:00 uur 
 Korte kerkdienst 

Van zaterdag 9 juli t/m zondag 21 augustus: ZOMERROOSTER!
In deze periode is de kerk dagelijks open van 10:00 tot 16:00 uur en in de weekenden gesloten. 

Er zijn in deze periode weinig activiteiten. 

  
Open Huis  Iedere dag 10:00 - 16:00 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 10:00 - 16:00 uur
(b i j  de ingang)  Vrijwilligers van het Welkom helpen met vragen, afspraken en informatie. 

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
 In de zomerperiode (11 juli t/m 21 augustus) is er geen Eethuis. 



  
Kunst & Cultuur  In de zomer zijn er geen activiteiten Kunst en Cultuur, m.u.v. de activiteiten 

 hieronder. Op maandag 29 augustus gaan alle activiteiten Kunst & Cultuur 

 weer van start. 
Schri jversatel ier   Elke woensdag  11:00 - 12:30 uur
 O.l.v. Lies van Bommel schrijven wat jij wil. 

 Op woensdag 3 juli en de hele maand augustus is er geen   
 schrijversatelier. 
Stadswandel ing   Elke vrijdagmiddag  12:00 uur
 We maken 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. Iedereen is welkom om mee te lopen. 

Expositie: Flying Condor Crossing Borders
Van 15 t/m 24 juli
In het Open Atelier werkt kunstenaar Marcha van den Hurk samen met bezoekers aan

dialoogtekeningen. Al schilderend, schrijvend, tekenend en reagerend op elkaar ontstaat een

gezamenlijk werk, dat een gezamenlijk verhaal vertelt. De tekeningen worden deze

zomer geëxposeerd onder de noemer Carpool, een project van IDEM en Garage Rotterdam. Kom 

langs en doe mee. Alle activiteiten zijn gratis.

Meer info: marchavandenhurk@pauluskerkrotterdam.nl

Grand opening
Vrijdag 15 juli 2022, 19:00 uur

Dialoogtekenen met performance en lunch
Zaterdag 16 juli 2022, 13:30 - 15:30 uur

Muzikale middag en high tea 
Zondag 17 juli 2022, 13:30 - 15:30 uur

Dialoogtekenen 
Woensdag 20 juli 2022, 13:30 - 15:30 uur

Dialoogtekenen 
Zaterdag 23 juli 2022, 13:30 - 15:30 uur

Expositie Present in de Laurenskerk
Van 12 juli t/m 22 augustus
Het afgelopen jaar portretteerde fotograaf Peter van Beek bezoekers van de Pauluskerk in hun 

passies en dromen. Deze zomer is de volledige expositie met foto’s en verhalen te zien in de 

Laurenskerk. 



De vaste roosters van de verschillende spreekuren zijn te vinden op onze website: 
www.pauluskerkrotterdam.nl/ik-heb-hulp-nodig/
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All You Can Art
Na de succesvolle All you can Art expositie in de Pauluskerk zetten we de samenwerking in de zomer 

voort. Van 2 juli – 28 augustus doen de kunstenaars uit de Pauluskerk mee met de groeiende All you 

can Art expositie in de kunsthal. Leuk om een kijkje te gaan nemen!

Kunst & Cultuuruitje
Donderdag 25 augustus van 10:00-16:00 uur 
We	wandelen	en/of	fietsen	naar	een	mooie	plek	in	de	natuur.	Daar	picknicken	we	en	gaan	onder	

leiding van Marcha en Ilse tekenen en schilderen. Neem voor meer informatie en aanmelden contact 

op met thamarkemperman@pauluskerkrotterdam.nl

http://www.pauluskerkrotterdam.nl

