
Profiel Laurenspastoraat en profiel Laurenspastor m/v 

Het Laurenspastoraat is één van de drie wijkgemeenten van de Hervormde Gemeente van 

Rotterdam-Centrum, die diensten houden in de Grote of Sint Laurenskerk. De twee andere 

wijkgemeenten, die het gebouw gebruiken zijn Maaskant/Open Grenzen, met een vrijzinnige 

signatuur, en De Samaritaan, de gereformeerde bondsgemeente. 

Het Laurenspastoraat werd in 1971 als experiment opgezet . De oprichters van het 

Laurenspastoraat formuleerden als doelstelling: om staande in het geheel der gemeente, in het 

bijzonder met gebruikmaking van de mogelijkheden die de Laurenskerk biedt, te komen 

a. tot verkondiging van het Evangelie in de taal van de moderne mensen en 

b. tot dienstbaarheid aan kerk en samenleving met wisselende vormen van gemeenschap, 

informatie, viering en dienstbetoon. 

 

Het Laurenspastoraat onderscheidt zich sindsdien door de nadruk op het veelvormig vieren 

van Gods verbondenheid met mensen. Het combineert daartoe de Woordverkondiging met 

grote aandacht voor liturgie en kwalitatief hoogstaande muziek. Op veel punten werkt het 

Laurenspastoraat samen met Maaskant /Open Grenzen, maar ook met de andere partners in 

het Oecumenisch Laurensberaad1, waaronder  de rooms-katholieke parochie Het Steiger, die 

zich op een steenworp afstand van de Laurenskerk bevindt. 

 

In latere jaren waren teleurstellingen elders voor sommigen aanleiding hun toevlucht te 

zoeken bij het Laurenspastoraat. Het vormt daardoor een heterogeen gezelschap met diverse 

achtergronden, overtuigingen en behoeften en noden. Een aanzienlijk deel van de 

gemeenteleden en vrienden woont (ver) buiten Rotterdam. Gemiddeld genomen zijn de 

gemeenteleden wat hoger opgeleid. Alle leeftijdscategorieën zijn vertegenwoordigd, al blijkt 

het niet altijd eenvoudig tieners bij de kerk betrokken te houden. Een van de uitdagingen 

waarvoor het Laurenspastoraat zich momenteel gesteld ziet is om opgroeiende kinderen en 

jongeren binnen de gekozen kaders de inspiratie en de ruimte te bieden om zich met geloof en 

kerk verbonden te blijven voelen.  

Vieren 

Het Laurenspastoraat is een vierende gemeente. De liturgische praktijk is zijn kroonjuweel. 

De goede God moet geloofd, geprezen en aanbeden worden met een indringend woord en de 

mooiste muziek. De tweewekelijkse vieringen, die steeds besloten worden met een open 

avondmaal waaraan vanzelfsprekend ook de kinderen meedoen, vormen het hart van het 

gemeenteleven. Daarnaast zijn er in de Laurenskerk ‘s zondags sobere vroegdiensten, waartoe 

                                                           
1 Het Oecumenisch Laurensberaad is een Orgaan van Bijstand van de Hervormde Gemeente 
te Rotterdam, opgericht in de jaren ’90 van de vorige eeuw en bedoeld om de 
programmering vanuit de kerk op kerkelijk-maatschappelijk terrain oecumenisch aan te 
pakken. Het fungeert als klankbord voor de Laurenspastor op dit terrein.   



wordt samengewerkt met de andere Rotterdamse binnenstadskerken, en veelvormige 

avondvieringen: (orgel)vespers, evensongs en cantatediensten. 

In alle diensten speelt Laurensorganist Hayo Boerema, die tot ver buiten de landsgrenzen de 

hoogste waardering krijgt, een toonaangevende rol. Met zijn improvisatietalent weet hij 

kerkmuziek te verheffen tot kunst. De Laurenscantorij onder leiding van Wiecher 

Mandemaker brengt in de hoofddiensten kerkmuziek uit alle eeuwen ten gehore en schittert 

bij de maandelijkse uitvoeringen van een Bach-cantate. Deze cantatediensten behoren tot de 

best bezochte diensten in de Laurenskerk - even afgezien van de Kerstnachtdiensten en de 

jaarlijkse kerkdienst met een uitvoering van de Matthäus Passion. De diverse diensten trekken 

ook met grote regelmaat eenmalige bezoekers uit de groeiende toeristenstroom naar 

Rotterdam. Vermelding verdienen ook de Alledagkerk op dinsdag, het Gebed voor vrede en 

verzoening elke vrijdagmiddag en de periodieke culturele vieringen in Museum Boijmans. 

Leren  

Het gesproken woord, in de vorm van overwegingen en gebeden, vormt een wezenlijk 

onderdeel van de vieringen. De gemeente zoekt vanuit het geloof in een levende God 

antwoorden op de vragen die zich in het leven aandienen. Leerstelligheid is het 

Laurenspastoraat vanouds vreemd, maar het Woord is niet vrijblijvend. Een exegese mag 

verrassend zijn, een boodschap tegendraads en een gebed mag tot nadenken stemmen. Omdat 

het Woord niet mag stilvallen na de zondagse eredienst, worden er regelmatig thematische 

leerhuizen georganiseerd, zijn er diverse kringen actief en worden in de loop van het jaar 

zogeheten Laurensfoyers gehouden, maaltijden bij gemeenteleden thuis rondom een 

gemeenschappelijk thema. Catechisaties worden georganiseerd in samenwerking met 

Maaskant/Open Grenzen. Ten behoeve van de allerkleinsten zijn er jaarlijks enkele vrolijke, 

laagdrempelige kindervespers, waarvan ouders en grootouders minstens evenveel genieten als 

hun kroost. De kerstviering met kinderen mag zich elk jaar verheugen in overweldigende 

belangstelling. 

Dienen 

Dienstbaarheid begint bij onderling dienstbetoon. Daartoe bestaat in het Laurenspastoraat al 

vijfentwintig jaar een pastorale werkgroep, die de predikant bijstaat bij het onderhouden van 

contacten met gemeenteleden die zorg of aandacht nodig hebben. De leden van deze 

werkgroep brengen niet alleen bezoeken aan gemeenteleden, maar zijn ook betrokken bij de 

periodieke seniorenbijeenkomsten en de organisatie van bovengenoemde Laurensfoyers.  

De Laurenskerk staat midden in de stad en dat schept ook naar buiten toe verplichtingen. De 

stad kent zo’n 170 verschillende nationaliteiten met een bont palet aan 

geloofsgemeenschappen. Als de samenleving door interne of externe factoren onder spanning 

komt te staan, zoals na de ramp met de MH17, is deze kerk de plaats waar gesproken en 

gebeden kan worden of een kaarsje kan worden gebrand. Op die wijze heeft de kerk als 

spiritueel centrum een samenbindende werking in een verbrokkelende maatschappij. 

 



Diaconale activiteiten 

In het verlengde hiervan liggen de activiteiten van Laurensonthaal, een kerkelijke 

ontvangstdienst ten behoeve voor de bezoekers van de kerk op doordeweekse dagen. De 

ontvangst is het werk van een groep vrijwilligers, die worden begeleid door de Laurenspastor. 

Een concrete actie is het tweejaarlijks Laurentiusdiner ten behoeve van klanten van de 

Voedselbank. Vele honderden minder bedeelde Rotterdammers worden dan in de Laurenskerk 

bediend door rijkere stadgenoten. Parallel wordt er een symposium georganiseerd, dat tot doel 

heeft  het  fenomeen ‘armoede in Rotterdam’ zichtbaar te maken en een signaal af te geven 

dat er gezamenlijk iets aan te doen valt. Structureel is ook de aandacht tijdens de kerkdiensten 

voor het werk van Amnesty International. Leden van het Laurenspastoraat weten zich zowel 

financieel als personeel verbonden met de activiteiten van het Wijkpastoraat Crooswijk, de 

opvang van vluchtelingen in de Pauluskerk, het werk onder allochtone vrouwen bij De 

Paraplu en het project Exodus ten behoeve van re-integratie ex-gedetineerden.  

Pastor 

Het karakter van het Laurenspastoraat impliceert dus dat de Laurenspastor (m/v) een theoloog 

is met een meer dan gemiddelde belangstelling voor liturgie. In het besef dat het 

onderscheidende karakter van de diensten in de Laurenskerk in hoge mate bepaald wordt door 

de muzikale kwaliteit van de vieringen, streeft hij/zij als voorganger naar een artistiek 

hoogwaardige invulling ervan. In permanente samenspraak met de cantor en de organist, die 

verantwoordelijk zijn voor de kerkmuzikale praktijk in de Laurenskerk, geeft hij/zij vorm en 

inhoud aan de tweewekelijkse hoofddiensten, waarin de viering van het Avondmaal een 

substantiële plaats heeft. Hij/zij participeert naar vermogen  in de invulling van de wekelijkse 

vroegdiensten, de diverse avondvieringen, en de bijzondere diensten in de loop van het 

kerkelijk jaar, zoals Aswoensdag, de Stille Week  en Allerzielen. De behoefte aan liturgisch 

experiment, waaruit het Laurenspastoraat destijds ontstond, brengt met zich mee, dat gekozen 

formats niet voor altijd vastliggen. 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 inspireert de gemeente door haar te confronteren 

met de contouren van het koninkrijk Gods. Hij/zij heeft een antenne voor politiek en cultuur 

en weet daardoor in zijn/haar prediking op een aanstekelijke wijze de kloof tussen de zondag 

en de rest van de week te overbruggen. Naast de verkondiging in de diensten biedt de 

predikant ook andere momenten van geestelijk onderricht, bijvoorbeeld in de vorm van 

catechese, kringen en leerhuizen. Hij/zij durft blijk te geven van zijn eigen opvattingen, maar 

laat ruimte voor tegenspraak. 

De predikant coördineert in samenspraak met de pastorale werkgroep de geestelijke zorg voor 

de leden van de gemeente. De pastorale werkgroep onderhoudt de contacten met 

gemeenteleden die zorg of aandacht nodig hebben. De leden van de werkgroep attenderen de 

predikant op degenen die speciale aandacht vergen. De predikant verleent bijzondere 



pastorale bijstand in situaties van huwelijk, geboorte en overlijden en leidt de daarbij horende 

diensten. De Laurenspastor biedt op verzoek ook pastorale zorg aan buitenstaanders die een 

beroep op hem doen. 

De predikant neemt actief deel aan organisatie en bestuur van de gemeente. Hij/zij woont 

daartoe de kerkenraadsvergaderingen bij, is op de hoogte van de organisatiestructuur en heeft 

inzicht in de al bestaande formele en informele lijnen binnen de gemeentelijke organisatie. 

Gezien de frequentie en diversiteit van vieringen en diensten, moet de predikant wel kunnen 

delegeren om overbelasting te voorkomen. Overigens kan het juist in een gemeente waarvan 

de leden geografisch zeer verspreid wonen, verbindend werken 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. Om activiteiten vanuit de 

Laurenskerk te borgen onderhoudt hij/zij als citypastor regelmatig contacten met de andere 

wijkgemeenten en werkt waar mogelijk aan intensivering van de samenwerking met 

Maaskant/Open Grenzen. 

Binnen het Laurenspastoraat leeft sterk het besef dat de  Laurenspastor tevens  dienstbaar is 

aan de samenleving. Het unieke van dit ambt is juist gelegen in de combinatie van pastorale, 

diaconale en missionaire taken. 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 in Rotterdam inneemt en van de 

verwachtingen die er (kunnen) bestaan ten aanzien van de Laurenspastor als aanspreekpunt in 

religieuze zaken. Hij/zij fungeert als het publieke gezicht van de gezamenlijke Rotterdamse 

kerken. Hij/zij is sensitief en peilt de stemming in de stad en neemt waar dat zinvol is ook 

deel aan het maatschappelijk debat. Hij/zij weet verbindingen te leggen met stadgenoten die 

een andere invulling geven aan geloof en zingeving. Hij/zij staat open voor contacten met de 

Joodse en de moslim gemeenschap. Daarmee levert hij/zij een bijdrage aan de strijd tegen de 

splijtende krachten in de samenleving. 

De wijkgemeente Laurenspastoraat voelt zich zeer verbonden met de activiteiten van de 

citypastor. Dit blijkt o.a. uit een actieve deelname van gemeenteleden in de diverse 

activiteiten van de citypastor, zoals b.v. het Laurensonthaal, de Kerkennacht en het 

Laurentiusdiner. 

 

 


