
Oktober 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 2 oktober 10:30 uur
 Voorganger ds. Bernard van Verschuer 

 Zondag 9 oktober 10:30 uur
 Stilteviering 

 Zondag 16 oktober 16:30 uur
 Kerkdienst met maaltijd 

 Zondag 23 oktober 10:30 uur
 Gastvoorganger: ds. Nico Binnendijk. Aandacht voor kunst en cultuur. 

 Zondag 30 oktober 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 - 21:00 uur
  (behalve tussen: 12:30 - 13:00 en 16:30 - 18:15 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 vrijdag: 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. 

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 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.  

Wandelgroep  Elke dinsdag Start: 15:00 uur 
 Om 14:30 uur verzamelen in atelier NAS, Vijverhofstraat 35-37.

 Vooraf aanmelden bij de welkomstbalie in de Pauluskerk.

 Meer info? Vraag in de Pauluskerk naar Miggi. 

Mindfulness   Elke 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!  

Hardloopgroep  Elke donderdag Start: 15:00 uur 
 Om 14:30 uur verzamelen in atelier NAS, Vijverhofstraat 35-37.

 Vooraf aanmelden bij de welkomstbalie in de Pauluskerk.

 Meer info? Vraag in de Pauluskerk naar Miggi. 

Leerhuis  Donderdag 6 oktober 13:00 - 15:00 uur
 Thema: de Messias in het Nieuwe Testament - Hoe zag Jezus zichzelf en 

 hoe zagen anderen hem?  

Fi lmavond  Woensdag 12 oktober in de Kerkzaal  18:30 uur
 Cabaretvoorstelling ‘1 Kilo’ van Kasper van der Laan.  



   

Muziekavond  Donderdag 13 oktober 19:30 uur
 M.m.v. Regien Boerrigter (pioano) en Jan Blankers (orgel). Muziek van o.a.   

 Schubert en Bach.  

Repaircafé   Dinsdag 25 oktober 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 26 oktober 10:30 uur
 Anita Stigter vertelt over de ‘randkerkelijken’ in Papendrecht en ‘Team 

 Aandacht’ in de Pauluskerk. 

Presentietraining voor vrijwilligers
Donderdag 6, 20 en 27 oktober, en 10 november, van 10:00 - 13:00 uur
Aanmelden bij Marga Baas: margabaas@pauluskerkrotterdam.nl

Wijkfestival Gezond Verstand
Woensdag 19 oktober, 17:30-20:00 uur, in het Wijkplaleis, Claes de Vrieselaan 72
Programma rondom foto-expositie Present:

17:30 uur: rondleiding door expo, samen eten & in dialoog

20:00 uur: filmvertoning ‘Angels on Diamond Street’ met nagesprek



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