
December 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 december 10:30 uur
 Voorganger ds. Hans Visser 

 Zondag 11 december 10:30 uur
 Stilteviering  

 Zondag 18 december 16:30 uur
 Stilteviering 

  Elke vrijdagavond 20:00 uur
 Avondgebed, o.l.v. voorgangers uit de pastoraatsgroep.  

Kerstmis en Nieuwjaar
  
Zaterdag 24 december: Kerstdiner  vanaf 17:00 uur
Zaterdag 24 december: Kerstavonddienst 19:30 uur
Voorganger ds. Bernard van Verschuer, m.m.v. Appelona Klarenbeek (fluit) 

Zondag 25 december: Eerste Kerstdag 10:30 uur
Voorganger Co Elshout  

Zondag 25 december: Eerste Kerstdag 17:00 uur
Voorganger ds. Nico Binnendijk, bij de NAS op de Vijverhofstraat 

Zaterdag 31 december: Oudejaarsdag kerk open tot 19:00 uur



     
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, donderdag en vrijdag 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. Opgeven op de dag zelf bij de welkomstbalie. 

Taal lessen Elke maandag: Engels  - voor beginners: 10:00 - 12:00 uur
  Spaans  12:00 - 14:00 uur
  Nederlands  - voor gevorderden: 11:00 - 12:30 uur
   - voor beginners: 12:30 - 14:00 uur
 Elke donderdag: Nederlands  - voor beginners: 11:00 - 13:00 uur
 Elke vrijdag: Nederlands  - voor beginners: 11:00 - 12:30 uur
 Aanmelden via: taalles@pauluskerkrotterdam.nl 

Kunst & Cultuur  Let op: in de periode van 25 t/m 31 december zijn er geen activiteiten,
	 behalve	de	filmmiddag,	de	natuurwandeling	en	het	Repaircafé!	
 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
 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. 

The Transformers   Elke dinsdagmiddag 15:00 - 18:00 uur
 Locatie: Podium Worm, Boomgaardsstraat 71

 Bezoekers van de Pauluskerk gaan samen met professionele musici 

 nummers schrijven en deze live spelen tijdens een concert in WORM in 

 januari 2023. 

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, behalve 28 december 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  Locatie: 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. 

Mindfulness   Donderdag 1, 8, 15 en 22 december in het Stiltecentrum 13:30 - 14:30 uur
 Let	op:	22	december	is	de	laatste! Huub de Weerd gaat nieuwe wegen 

 bewandelen en stopt met zijn werkzaamheden voor de Pauluskerk. 

 Mindfulness betekent: je aandacht richten op hetgeen er nu is, 

 zonder erover te oordelen. Iedereen is welkom!  

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.  

Repaircafé   Dinsdag 6 en 27 december 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. 

Leerhuis  Donderdag 1 december 13:00 - 15:00 uur
 Thema: de hoogheidtitels van Jezus: Zoon van David, 

 Zoon van God en Mensenzoon (vervolg).  

Koran lezen  Woensdag 7 december 14:00 - 16:00 uur
 Maandelijks uit de Koran lezen in de Pauluskerk. 

Fi lmavond  Woensdag 7 december in de Kerkzaal  18:30 uur
 Samen kijken we naar de romantische kerstfilm ‘Love Actually’.

 Voor actuele informatie over de film zie het informatiebord bij de ingang.  

Muziekavond  Donderdag 8 december 19:30 uur
 M.m.v. Kees van Goeverden (orgel) en Jan Blankers (orgel). 

 Muziek voor advent en Kerst.  

Seniorenconvent  In december is er geen bijeenkomst van de senioren. 

Gezellige Sinterklaaslunch
Maandag 5 december van 13:00 tot 14:00 uur op het Kerkplein
‘s-Ochtends gaan we koken met de bezoekers. Om 13:00 uur is er een gezellige gezamenlijke lunch 

met een chocoladeletter-toetje!

 

Afscheid Marga Baas en Huub de Weerd
Dinsdag 13 december van 16:30 tot 18:30 uur in de Kerkzaal 
Je bent van harte welkom bij het afscheid van onze dierbare collega’s Marga Baas en Huub de Weerd! 

Er is een bescheiden lopend buffet en een drankje. Als je van plan bent te komen, meld je je dan vóór 

29 november < HIER > aan. Mailen kan ook: secretariaat@pauluskerkrotterdam.nl Graag vermelden: 

je naam, emailadres en of je gebruik wilt maken van het lopend buffet.

Mocht je onverwachts verhinderd zijn, laat ons dit dan s.v.p. weten in verband met de catering.

https://forms.gle/psUPAqPg3yG9SzoWA


De vaste tijden van de verschillende spreekuren zijn te vinden op onze website: 
www.pauluskerkrotterdam.nl/spreekuren/
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Kerstkoor Couleurs Vocales 
Zondag 18 december 15:00-16:00 uur; start op Kerkplein, vervolg concert in de kerkzaal.
Kom helemaal in de kerstsfeer met dit prachtige kerstrepertoire uit alle windstreken!

Stadsgesprek: Dakloos in Rotterdam
Dinsdag 20 december, van 19:00 tot 20:30 uur, in de centrale Bibliotheek Rotterdam 
(Hoogstraat 110).
De Pauluskerk voert in december actie voor een Rotterdamse nachtopvang. We pleiten voor 

een permanente nachtopvang zodat niemand in onze stad op straat hoeft te slapen. Tijdens het 

stadsgesprek gaan we o.l.v. Ernest van der Kwast over de nut en noodzaak hiervan in gesprek met 

diverse ervaringsdeskundigen, professionals en politici. De avond wordt afgesloten met de opening 

van fotoexpositie Present in de hal van de Bibliotheek.

Natuurwandeling
Dinsdag 27 december 11:00 tot ± 15:00 uur 
We ontdekken samen al wandelend een mooi stuk groen in de omgeving van Rotterdam. 

Verzamelpunt bij de Pauluskerk, vanaf daar gaan we met het openbaar vervoer naar een gebied 

buiten de stad voor een heerlijke winterwandeling.

http://www.pauluskerkrotterdam.nl

