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Profiel Laurenspastor/citypastor 
 
Inleiding: 
 
Met het emeritaat van ds. Bert Kuipers in zicht ontstaat een vacature die 
de gehele Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum aangaat, en in het 
bijzonder het Laurenspastoraat. Daarom heeft de kerkenraad van het 
Laurenspastoraat het initiatief genomen om in overleg te treden met de 
AK (te weten het moderamen en beide voorzitters van de colleges) om te 
komen tot een planning op weg naar het uitbrengen van een beroep op 
een nieuwe predikant. 
In het proces is ook de wijkgemeente Maaskant/Open Grenzen 
betrokken als directe samenwerkingspartner in de Laurenskerk. 
Hierbij speelde het feit, dat de formatieplaats mede door de beide 
colleges wordt gefinancierd (te weten het deel citypastoraat) een 
doorslaggevende rol. 
 
Het gevolgde proces 
 
Allereerst is het takenpakket van de citypastor in kaart gebracht, waarbij 
zowel de inzet van ds. Kuipers als de gewenste ontwikkeling naar de 
toekomst zijn verwerkt. Dit heeft geleid tot de notitie “Missionair 
diaconale taken in de Laurenskerk”, die is vastgesteld in de vergadering 
van de Algemene kerkenraad van april 2018 en die als bijlage bij deze 
notitie is gevoegd. 
Daarnaast heeft een werkgroep vanuit het Laurenspastoraat een profiel 
van wijkgemeente en nieuw te beroepen wijkpredikant opgesteld. Dit 
profiel is ook ter advisering aan de wijkgemeente Maaskant-Open 
Grenzen aangeboden. Deze notitie is eveneens als bijlage bij deze 
notitie gevoegd. 
Vanuit de kerkenraad van het Laurenspastoraat is aangegeven, dat er 
voorkeur is voor het continueren van de huidige combinatie van het 
wijkpredikantschap met de werkzaamheden als citypastor. 
 
Afspraken: 
 
De notitie missionair diaconale taken in de Laurenskerk is besproken in 
de vergadering van de Algemene kerkenraad van april 2018. 
In deze vergadering is aangegeven, dat de nieuwe citypastor in goede 
samenspraak met Algemene kerkenraad en Laurensberaad inhoud moet 
geven aan het takenpakket. 
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Om ruimte te bieden aan nieuwe inzichten vanuit de AK en de nieuw te 
benoemen citypastor lijkt het  verstandig de taakopdracht globaal te 
formuleren. Aansluiten bij de actualiteit zal immers belangrijk zijn. 
 
Het accent in het werk van de citypastor moet in ieder geval liggen op 
missionair-diaconale taken als ook op het raakvlak kerk en 
samenleving/cultuur. De Algemene kerkenraad onderschrijft, dat de 
nieuw te beroepen pastor ruimte moet krijgen om het takenpakket  
verder te ontwikkelen. 
 
Gedacht wordt in ieder geval aan: 
 

- Het present stellen van de kerk in de stad – middels actieve 
participatie in de stedelijke overlegvormen en bij belangrijke 
gebeurtenissen in de stad, (De kerk in de stad brengen), 

- Het fungeren als aanspreekpunt voor de burgerlijke gemeente 
(B&W en ambtenaren), 

- Het actief onderhouden van een breed netwerk in de stad, 
- Het (mede)-organiseren van stedelijke diaconale projecten, zoals 

b.v. het Laurentiusdiner en projecten rond armoedebestrijding, 
- Het werven, begeleiden en trainen van vrijwilligers (uit alle wijken) 

voor deze projecten en bijvoorbeeld voor het Laurensonthaal, 
- Het organiseren van bredere educatieve ontmoetingsmomenten, 

gericht op het versterken van kennis over het geloof in de 
samenleving. 

- Het vertalen van deze activiteiten naar de eigen en de andere 
wijkgemeenten van Hervormd Rotterdam-Centrum 
 

 
Verder is afgesproken,  
 

 dat het bovenstaande te zijner tijd opgenomen wordt in de 
beroepingsbrief, 

 dat de aansturing van de predikant door de kerkenraad van het 
Laurenspastoraat wordt vorm gegeven, 

 dat de kerkenraad van het Laurenspastoraat jaarlijks in mei ten 
behoeve van het jaargesprek met de predikant feed back vraagt 
aan de Algemene kerkenraad over de uitvoering van het missionair 
diaconale taakveld.  
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Profiel van de nieuw te beroepen predikant: 
 
Het Laurenspastoraat is op zoek naar een ervaren theoloog met een 
meer dan gemiddelde belangstelling voor liturgie. 
Hij/zij streeft naar een artistiek hoogwaardige invulling van de vorm en 
inhoud van de diensten in samenspraak met de cantor en de organist, 
die verantwoordelijk zijn voor de kerkmuzikale praktijk in de Laurenskerk.  
 
De Laurenspastor heeft een antenne voor het moment dat nieuwe tijden 
nieuwe vormen vergen. 
 
Op basis van gedegen theologische scholing en voortgaande studie 
weet de Laurenspastor in zijn verkondiging de relevantie van de Bijbel 
voor het dagelijks leven op een verfrissende manier onder woorden te 
brengen. 
 
Hij/zij heeft een antenne voor politiek en cultuur en weet daardoor in zijn 
prediking op een aanstekelijke wijze de kloof tussen de zondag en de 
andere dagen van de week te overbruggen. 
 
De predikant neemt actief deel aan organisatie en bestuur van de 
gemeente. Hij/zij werkt actief samen met predikant en kerkenraad van de 
wijkgemeente Maaskant/Open Grenzen en zoekt actief naar 
mogelijkheden om de samenwerking te intensiveren.  
 
Gezien de frequentie en diversiteit van vieringen en diensten, moet de 
predikant goed kunnen delegeren om overbelasting te voorkomen: 
daarbij moet hij/zij gemeenteleden weten te enthousiasmeren 
verantwoordelijkheden op zich te nemen. 
Juist in een gemeente waarvan de leden geografisch zeer verspreid 
wonen, werkt het verbindend als gemeenteleden taken en 
verantwoordelijkheden toebedeeld krijgen.  
 
De Laurenspastor is een herder voor de gehele gemeente, die niet 
alleen kan spreken maar ook kan luisteren. Hij/zij heeft oog voor de 
kwaliteiten van gemeenteleden en nodigt hen uit zich in te zetten voor 
het gemeenteleven.  Hij/zij rust de ambtsdragers geestelijk toe tot 
dienstbetoon en inspireert hen bij de uitvoering van hun taken.  
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Ten behoeve van de werkzaamheden als citypastor zijn aanvullend 
hierop de volgende selectiecriteria: 
 
Hij/zij zet zich actief in om in samenspraak met het Laurensberaad en de 
Algemene kerkenraad de opgaven in de stad te monitoren en heeft een 
antenne voor ontwikkelingen in de stad, in andere 
geloofsgemeenschappen, binnen de politiek en maatschappelijke 
organisaties. Hij/zij neemt, waar dat zinvol is, ook deel aan het 
maatschappelijk debat.  
 
Hij/zij  fungeert als het publieke gezicht van de gezamenlijke 
Rotterdamse binnenstadskerken.  
 
Hij/zij gaat de stad in en brengt de stad de kerk in. Hij/zij is zich bewust 
van de unieke plaats die de Laurenskerk inneemt als spiritueel hart van 
Rotterdam en van de verwachtingen die er (kunnen) bestaan ten aanzien 
van de Laurenspastor als aanspreekpunt in religieuze zaken.  
 
Hij/zij peilt cultuur en maatschappij, houdt voeling met het geestelijke 
klimaat, legt zijn oor in de stad te luisteren, laat er zijn stem horen en 
geeft zo mede richting aan de diaconale activiteiten.  
 
Hij/zij weet verbindingen te leggen met stadgenoten die een andere 
invulling geven aan geloof en zingeving. Hij staat open voor contacten 
met de Joodse en de Islamitische gemeenschap. Daarmee levert hij/zij 
een bijdrage aan de strijd tegen de splijtende krachten in de 
samenleving. 
 
Hij/zij is van nature een verbinder, zowel binnen de Hervormde 
Gemeente Rotterdam Centrum als binnen de stad, andere 
geloofsgemeenschappen, de politiek en maatschappelijke organisaties. 
 
Hij/zij is in staat het contact met de Stichting Grote of Sint Laurenskerk te 
onderhouden en op die manier een bijdrage te leveren vanuit de kerk 
met betrekking tot  de culturele invulling.1 
 

                                                        
1 De Stichting is de beheerstichting van de kerk als gebouw en verzorgd de verhuur en programmering  
van niet kerkelijke activiteiten.. 


