
September 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 4 september 10:30 uur
 Voorganger ds. Martina Stougie -de Wit 

 Zondag 11 september 10:30 uur
 Stilteviering 

 Zondag 18 september 16:30 uur
 Kerkdienst met maaltijd 

 Zondag 25 september 10:30 uur
 Gastvoorganger ds.Paulien Matze. Popmuziekdienst, met als thema 

 ‘A cry for change’, waarbij het schilderij ‘De Schreeuw’ van Edvard Munch 

 centraal staat. Muzikale begeleiding door het koor ‘Hemelsbreed o.l.v. de

 bekende dirigent en componist Willem Blonk. Iedereen van harte welkom! 

 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 16:45 uur
Kapper  Elke maandagochtend vanaf 11:00 uur
 Elke dinsdagochtend vanaf 10:00 uur
 Gratis knipbeurt. Je kan je op dinsdagmorgen opgeven bij het Welkom. 

Taal lessen Elke dinsdag: Nederlands  

 voor gevorderden: 11:00 - 12:30 uur
 voor beginners: 12:30 - 14:00 uur
 Elke donderdag: Nederlands voor beginners: 11:00 - 12:30 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 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. 

Stadswandel ing   Elke dinsdagmiddag 13:00 - 14:30 uur
 We maken een stadwandeling langs plekken die voor ons bijzonder zijn.

 Start en eindpunt bij de pauluskerk. 

Schri jversatel ier   Woensdag 7, 14 en 28 september 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 19:00 - 20:30 uur
 Met elkaar spelen en oefenen we verschillende ritmes.

 Iedereen is welkom om mee te trommelen! 

Theateratel ier   Elke vrijdag 13:30 - 16:00 uur
Pauluskerk  Op locatie Formaat, Westzeedijk 513. We werken we met allerlei spel-

 vormen en oefeningen. Een middag vol beweging, ontspanning en plezier.  

Leerhuis  Donderdag 8 september 13:00 - 15:00 uur
 Thema: de Messias in het Nieuwe Testament, met speciale aandacht voor 

 het zalvenvan Jezus Christus (Christus = de gezalfde) 

Mindfulness   Donderdag 15, 22 en 29 september 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!  

Repaircafé   Dinsdag 27 september 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.  

Seniorenconvent  Woensdag 28 september 10:30 uur
 Jan Fraanje laat ons dia’s zien van het Westen van de Verenigde Staten. 



Lunchconcert
Maandag 5 september, 13:00 uur
Celliste Ania Katynska van Musicalia speelt tijdens de lunch diverse cellopartituren. 

Iedereen is welkom om in de kerkzaal mee te lunchen en te genieten van deze prachtige klanken.

Workshop ‘Luisteren met aandacht’
Dinsdag 6 september, 13:30 - 16:30 uur
Workshop voor de medewerkers van het Welkom.

Feestelijke opening foto-expositie Present
Donderdag 15 september om 17:00 uur, met daarna een aanschuifmaaltijd voor € 5,-

Wijkpaleis, Claes de Vrieselaan 72
Meer info en aanmelden via Thamar: thamarkemperman@pauluskerkrotterdam.nl

Muziekworkshop Transformers
Dinsdag 20 september, 19:00 - 20:30 uur
Muzikanten Marije en Hans gaan komend najaar een Rotterdamse muziekgroep starten met o.a. 

muzikanten uit de Pauluskerk. Kom meedoen met deze introductieworkshop om kennis te maken. 

Ervaring is niet nodig.

Uitje voor alle vrijwilligers en bezoekers
Woensdag 21 september, vertrek om 08:30 - rond 19:00 uur retour
We gaan naar de Beekse Bergen in Hilvarenbeek en na afloop pannenkoeken eten.

Aanmelden via margabaas@pauluskerkrotterdam.nl  en vanaf 5 september via het Welkom.

Filmavond - FLEE (2021)
Donderdag 29 september, 18:30 uur, in het Stiltecentrum
Samen kijken we naar deze ontroerende geanimeerde documentaire over Amin Nawabi, een 

Afghaanse vluchteling in Denemarken. Om zijn nieuwe toekomst te beginnen moet Amin eerst zijn 

schrijnende verleden loslaten.

Informatieavond: ‘Arbeidsmigratie, zegen of vloek?’
Donderdag 29 september, 19:00-21:00 uur (vanaf 18:45 uur inloop), in de kerkzaal 
Prof. Mr. Tesseltje de Lange is hoogleraar aan de Radbouduniversiteit Nijmegen en deskundige 

arbeidsmigratie. Zij houdt deze avond een voordracht over de vele gezichten (of Januskop?) van 

arbeidsmigratie in Nederland en Europa. Aanmelden via info@samen010.nl. Toegang is gratis.

(Georganiseerd door Welkom Onthaal i.s.m. de Pauluskerk.)



De vaste tijden van de verschillende spreekuren zijn te vinden op onze website: 
www.pauluskerkrotterdam.nl/spreekuren/
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