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Werkplan LP 2015 - 2018 
 
 
Inleiding 
 
Omdat het beleidsplan van het Laurenspastoraat tot en met het 
jaar 2015 liep, is de kerkenraad LP in 2015 gestart met de 
voorbereidingen voor een nieuw op te stellen beleidsplan. In het 
bestaande periodiek overleg met Maaskant/Open Grenzen 
werd geconstateerd, dat deze wijkgemeente over twee jaar een 
nieuw beleidsplan moet opstellen. Om zoveel mogelijk van 
elkaar te kunnen leren en met elkaar af te stemmen, is toen 
besloten om een beleidsplan op te stellen voor een periode van 
drie jaar. Dat biedt de mogelijkheid om beide kerkenraden over 
twee jaar in de gelegenheid te stellen te onderzoeken op welke 
punten ook in de toekomst verder samengewerkt kan worden. 
 
Verantwoording werkwijze 
 
De kerkenraad heeft in 2015 in een tweetal conferenties kaders 
ontwikkeld voor de wijze, waarop het nieuwe beleidsplan vorm 
diende te krijgen. Daarbij heeft de kerkenraad zich laten 
ondersteunen door een extern voorzitter in de persoon van Gert 
Vliegenthart.  
Vervolgens heeft de kerkenraad in januari 2016 besloten tot 
herformulering van de missie van de wijkgemeente en zijn 
werkgroepen geformeerd, bestaande uit kerkenraadsleden en 
geïnteresseerde gemeenteleden. Deze werkgroepen hebben 
zich in de periode januari tot en met april 2016 bezig gehouden 
met de onderwerpen pastoraat, liturgie, diaconaat en 
samenwerking/koers. Op basis van een aantal bijeenkomsten 
hebben de werkgroepen aanbevelingen geformuleerd, die  
vervolgens zijn de besproken in een kerkenraadsvergadering. 
De kerkenraad heeft het db verzocht een prioriteitstelling aan te 
brengen in de vele suggesties vanuit de werkgroepen. 
Het db heeft daarop een aantal prioriteiten voor de komende 
twee jaar gekozen maar heeft ook besloten de documenten van 
de werkgroepen integraal te betrekken bij de voorbereiding en 
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positiebepaling in de discussie over het volgende beleidsplan 
met Maaskant Open Grenzen. Daarbij gaat het db uit van de 
vooronderstelling, dat het voorbereidend werk al eind 2016, 
begin in 2017 zal starten. Tevens heeft het db besloten voor de 
komende drie jaar deze prioritering in de vorm van dit werkplan 
met een aantal actiepunten vast te leggen. 
 
Daarnaast is het met het oog op het emeritaat van de predikant 
van vitaal belang om inzichtelijk te maken welke taken door 
hem uitgevoerd worden, die door het College van diakenen 
(CvD) en het College van kerkrentmeesters (CvK) worden 
gefinancierd1. 
Tevens is het van belang om tijdig met de CvD in overleg te 
treden om zeker te stellen, dat dit deel van het werk ook door 
de volgende predikant uitgevoerd kan worden middels 
financiering door het CvD en het CvK.2 Ter voorbereiding van 
deze gesprekken is het van belang de betreffende 
werkzaamheden te evalueren en meer duidelijkheid in de 
gewenste verantwoordingsstructuur te scheppen. 
 
Actiepunt 1: 
 
Dit werkplan en de rapporten van de vier werkgroepen te 
gebruiken voor de voorbereiding van de discussie met 
Maaskant Open Grenzen over een nieuw beleidsplan.  
 
Actiepunt 2: 
 
Het takenpakket van de predikant, gefinancierd door het CvD 
en het CvK wordt in 2016 nauwgezet in kaart gebracht en 
geëvalueerd. Daarnaast wordt een duidelijke 
verantwoordingsstructuur ontwikkeld. Het db voert tijdig, doch 
uiterlijk 2017, overleg met het CvD en het CvK over de 

                                                        
1 Het betreft hier 50% van de fulltime formatieplaats, die de huidige predikant vervult. 
2 Zowel het beleidsplan van de CvD alsmede de ervaringen met besluitvorming op het 
vergelijkbaar takenpakket van emeritus ds. Noorman van MK/OG onderstrepen deze 
noodzaak. 
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voortzetting van de werkzaamheden na het emeritaat van de 
huidige predikant. 
 
Hoe ziet de wijkgemeente Laurenspastoraat er uit? 
 
Het Laurenspastoraat maakt deel uit van de Hervormde 
Gemeente Rotterdam-Centrum van de Protestantse Kerk 
Nederland.  
 
Kijkend naar de samenstelling van de wijkgemeente valt het 
volgende op:  
 
Leeftijdsopbouw in LRP 11 maart 2016 

    

        

   
aantal % 

 
Cumulatief 

 ouder dan 75 jaar 
 

302 17% 
 

302 17% 
tussen 70 en 75 
jaar 

 
122 7% 

 
424 24% 

vanaf 60 tot 70 
jaar 

 
268 15% 

 
692 40% 

vanaf 50 tot 60 
jaar 

 
208 12% 

 
900 52% 

vanaf 40 tot 50 
jaar 

 
212 12% 

 
1112 64% 

vanaf 30 tot 40 
jaar 

 
280 16% 

 
1392 80% 

vanaf 20 tot 30 
jaar 

 
257 15% 

 
1649 95% 

jonger dan 20 jaar 
 

85 5% 
 

1734 100% 

   
1734 100% 

   

        Verdeling naar soort 
leden: 

     

        Belijdende leden 
 

241 14% 
   Doopleden 

 
841 49% 

   Ongedoopte leden 
 

433 25% 
   Meegeregistreerde  

 
219 13% 

   

   
1734 100% 
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Financiële draagkracht van de wijkgemeente 
 
Het vorig beleidsplan heeft nadrukkelijk ingezet op het 
financieel gezond maken van de wijkgemeente. Dit is gelukt, 
maar blijft ook naar de toekomst toe een punt van aandacht. 
Immers, in het verband van de Algemene kerkenraad 
Rotterdam-Centrum geldt de afspraak, dat de individuele 
wijkgemeenten in ieder geval de kosten voor de predikant en 
het kerkgebouw zelf moet opbrengen. Het Laurenspastoraat 
realiseert dit nu al een aantal jaren. 
Daarbij moet wel bedacht worden, dat van de geregistreerde 
leden maar een deel bijdraagt aan de opbrengst. 
Kijkend naar de betalende leden in 2015 valt het volgende op: 
 
Leeftijd:     aantal gevers 
 
Jonger dan 20 jaar:    1 
Vanaf 20 tot 30 jaar:   3 
Vanaf 30 tot 40 jaar:   11 
Vanaf 40 tot 50 jaar:   21 
Vanaf 50 tot 60 jaar:   23 
Vanaf 60 tot 70 jaar:   44 
Vanaf 70 tot 75 jaar:   13 
Ouder dan 75 jaar:    43 
 
Totaal:       159 
 
Uit de bovenstaande cijfers zowel als uit de leeftijd van de 
kerkgangers/gevers wordt duidelijk, dat permanente aandacht 
voor de financiën ook in de komende periode vereist blijft. 
Zeker tegen de achtergrond, dat op afzienbare tijd de huidige 
predikant met emeritaat gaat en dan de financiële draagkracht 
van de wijkgemeente een majeure rol speelt bij het besluit om 
een nieuwe predikant te beroepen.  
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Actiepunt 3: 
 
Aandacht blijven besteden aan het financieel op orde blijven en 
waar nodig extra acties inzetten om de benodigde middelen 
voor de komende jaren veilig te stellen. 
 
Missie van het Laurenspastoraat  
 
Het Laurenspastoraat, opgericht in 1971, staat als 
interkerkelijke citykerk midden in de Rotterdamse samenleving. 
Het is een gastvrije gemeente die open staat voor mensen van 
verschillende achtergronden. Het geloof wordt beleefd in Woord 
en Sacrament met veel aandacht voor liturgische vormgeving 
en muziek. 
We hechten in hoofddiensten en andere vieringen aan een 
liturgische traditie die de waardevolle elementen uit het 
christelijke verleden koestert en van betekenis blijft voorzien. 
Als meest tastbare herinnering aan Jezus, zijn dood en 
wederopstanding is het avondmaal een vast onderdeel van elke 
hoofddienst.  In de kwaliteit van de met zorg uitgevoerde 
muziek van orgel en cantorij herkennen wij de schoonheid van 
Gods schepping. 
Daarnaast zet het Laurenspastoraat zich er ook voor in om 
zichtbaar aanwezig te zijn in de cultuur van de stad. Pastoraal 
hebben we een hart voor wie zich bij ons thuis weten, maar ook 
voor passanten van om de hoek of van verder weg. 
Het Laurenspastoraat is niet een gewone wijkgemeente, onze 
leden en vrienden wonen in de hele stad en tot ver in de regio. 
Daarnaast zijn we wel aanspreekbaar voor leden van de 
Hervormde Gemeente in de Rotterdamse binnenstad en in 
Crooswijk. 
Het LP maakt deel uit van de Hervormde Gemeente Rotterdam-
Centrum van de Protestantse Kerk Nederland. 
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Waar liggen de komende twee jaar de prioriteiten? 
 

1. Pastoraat 
 
De werkgroep heeft geadviseerd om actiever pastoraat te gaan 
voeren. Het ligt voor de hand om de bestaande werkgroep 
pastoraat te vragen dit verder uit te werken en de kerkenraad 
dienaangaande voorstellen te doen. 
 
Gelet ook op de aanbevelingen van de werkgroep diaconaat 
m.b.t. mogelijke financiële hulpvragen vanuit de wijkgemeente, 
wordt de werkgroep pastoraat gevraagd het gewenste contact 
met het diaconaat vorm te geven.  
 
Naar de toekomst lijkt het ook van belang om onderlinge 
betrokkenheid van gemeenteleden verder te stimuleren en daar 
zo nodig nieuwe werkvormen voor te ontwikkelen.  
 
Tot slot zal bij de herziening van het convenant met de Stichting 
Grote of St. Laurenskerk in 2018 de mogelijkheid onderzocht 
worden om te komen tot realisatie van een dagkapel. Daarbij 
dienen ook de financiële consequenties in kaart te worden 
gebracht.  
 
Actiepunt 4: 
 
De werkgroep pastoraat ontwikkelt voorstellen voor een 
actiever pastoraat en ontwikkelt een procedure voor het  
contact met de wijkdiaconie voor die situaties, waarin financiële 
ondersteuning nodig blijkt. Daarnaast wordt de werkgroep 
gevraagd voorstellen te ontwikkelen voor andere werkvormen, 
die de onderlinge betrokkenheid van gemeenteleden kunnen 
stimuleren. 
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Actiepunt 5: 
 
Bij de herziening van het convenant met de Stichting Grote of 
St. Laurenskerk wordt de mogelijkheid onderzocht om te komen 
tot de inrichting van een dagkapel. 
  

2. Liturgie 
 
De werkgroep heeft expliciet verwoord, dat de liturgie zelf 
momenteel geen aanpassing behoeft. De kerkenraad 
onderschrijft dat de liturgie een unique selling point van het LP 
is, maar wenst dit minder statisch te beschouwen, dan dat de 
werkgroep doet voorkomen. Dit mede gebaseerd om een 
recent gesprek tussen het db, de cantor en de organist.  
Er dient een periodiek overleg te komen tussen predikant, 
cantor, organist en een vertegenwoordiging vanuit het db LP. In 
dit overleg dient de liturgie en de mogelijkheden om tot 
vernieuwing te komen, onderzocht te worden. Voorstellen 
daartoe zullen aan de kerkenraad worden voorgelegd. 
 
Voor mensen, die voor het eerst de dienst bezoeken is het van 
belang, dat zij welkom worden geheten en wegwijs gemaakt 
worden in de gebruiken binnen de dienst. Aanbevolen wordt de 
ontvangst van deze mensen te versterken. 
 
Kinderen zijn de toekomst en dus moet er nadrukkelijk in hen 
en in hun plaats binnen de gemeenschap  geïnvesteerd 
worden. 
 
Actiepunt 6: 
 
Het bestaande overleg tussen cantor, organist en predikant 
wordt vanaf 01-07-2016 tweemaal per jaar uitgebreid met een 
vertegenwoordiging vanuit het dagelijks bestuur LP. Doel van 
dit overleg is de voortgang van het (liturgisch) werk te 
bespreken en mogelijkheden te verkennen ter vernieuwing van 
de liturgie. Verslag van deze overleggen en voorstellen zullen 
worden aangeboden aan de kerkenraad. 
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Actiepunt 7: 
 
In overleg met de verantwoordelijken voor de vormgeving van 
de liturgie wordt de mogelijkheid van het opstellen van een 
“missaal” onderzocht, dat op termijn tot een reductie van het 
aantal bladen van de zondagse liturgie zou moeten leiden. 
 
Actiepunt 8: 
 
De predikant gaat in overleg met de leiding van de 
kindernevendienst, betrokken ouders en kinderen om de inhoud 
van het werk van de kinderkerk verder af te stemmen op hun 
wensen en op (de thematiek van) de hoofddienst. Er worden 
voorstellen ontwikkeld voor taken, die door kinderen in de 
eredienst kunnen worden uitgevoerd. 
 
Actiepunt 9: 
 
Ter verbetering van de ontvangst van nieuwe bezoekers en ter 
verbetering van de herkenbaarheid van ambtsdragers binnen 
de gemeente zullen betrokkenen tijdens de dienst een badge 
dragen. 
 
Actiepunt 10: 
 
Er wordt een Orde van Dienst in een aantal talen geschreven 
ten behoeve van buitenlandse bezoekers. 
 
Actiepunt 11: 
 
Iedere nieuwe ambtsdrager krijgt een mentor toegewezen, die 
waakt over de kwaliteit van de uitvoering van de taken. 
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Actiepunt 12: 
 
Eens per twee jaar wordt in samenwerking met Maaskant/Open 
Grenzen een lectorentraining gehouden voor ambtsdragers en 
anderen, die een dergelijke rol in de dienst uitvoeren.  
 

3. Diaconaat 
 
De bijdrage van de werkgroep diaconaat was bij bespreking in 
kerkenraad en dagelijks bestuur nog niet geheel afgerond. In  
de bespreking met de trekker van deze groep is afgesproken, 
dat het plan verder afgemaakt wordt en besproken zal worden 
in het overleg met de wijkdiakenen. Vanuit het dagelijks bestuur 
wordt aanbevolen in dat overleg de geformuleerde visie missie 
om te zetten in meer concrete acties en vooral ook af te 
stemmen met de activiteiten van de Centrale diaconie. 
 
Actiepunt 13: 
 
Wijkdiakenen bespreken de notitie van de werkgroep diaconaat 
en vertalen visie en missie naar concrete acties, mede 
afgestemd met het plan van het CvD. Het resultaat van hun 
overleg wordt voorgelegd aan de kerkenraad.  
 
Vooruitlopend op de resultaten van het actiepunt 13 wordt de 
komende twee jaar de prioriteit gelegd bij de volgende 
beleidsvoornemens: 
 
Actiepunt 14: 
 

 Het continueren van de samenwerking met de Paraplu en 
het eetproject Prinsekerk, 

 Het continueren van het bekendheid geven aan en het 
financieel ondersteunen het project Edukambani, 

 Het continueren van de activiteiten voor Amnesty 
International, 

 Continueren van incidentele acties voor de Pauluskerk, 
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 Continueren van activiteiten en aandacht voor 
duurzaamheid.  

 
Actiepunt 15: 
 
Wijkdiakenen ontwikkelen in samenspraak met het CvD en het 
wijkpastoraat Crooswijk een adequate bestuursstructuur voor 
het wijkpastoraat Crooswijk met een duidelijke link naar de 
kerkenraad van het LP. 
 
Actiepunt 16: 
 
Wijkdiakenen komen met een voorstel voor de invulling van een 
jaarlijkse diaconale zondag. 
 
Actiepunt 17: 
 
Wijkdiakenen komen met een voorstel om een klein project 
voor (een) vluchtelingen (gezin) te houden om daarmee te 
onderzoeken of en in  hoeverre er menskracht en draagvlak is 
voor een dergelijk project. 
 
Actiepunt 18: 
 
Wijkdiakenen komen met een voorstel om, indien mogelijk, in 
samenwerking met Maaskant/Open Grenzen extra hulp te 
geven aan het project “Helpende handen”. 
 

4. Koers en Samenwerking 
 
In de nabije toekomst zal de wijkgemeente  wegens emeritaat 
van de huidige predikant op zoek moeten naar een nieuwe 
predikant.  
Het is daarom van belang om in de komende periode het eigen 
profiel verder uit te lijnen en te verduidelijken. Daarbij kan 
geleerd worden van voorbeelden binnen de PKN van 
vergelijkbare gemeenten. 
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Cruciaal daarbij is het verder verduidelijken van de 
werkzaamheden, die in het kader van het Citypastoraat worden 
uitgevoerd. Eerder in dit plan is in actiepunt 2 al aangegeven 
dat borging van deze activiteiten het CvD en het CvK voor de 
toekomst van groot belang is. 
Versterking van het eigen profiel versterkt ook de positie in het 
gesprek met Maaskant/Open Grenzen over samenwerking op 
activiteitenniveau. Het LP beschouwt Maaskant/Open Grenzen 
als preferente partner, waarmee de samenwerking verder 
uitgebouwd kan worden onder het motto “We doen samen, wat 
een toegevoegde waarde voor beide wijkgemeenten heeft”.   
Daarnaast is in de inleiding al aangegeven, dat dit werkplan 
maar een beperkte geldingsduur van twee jaar heeft. De 
kerkenraad zal in samenspraak met de kerkenraad van 
Maaskant/Open Grenzen voor de periode daarna een nieuw 
beleidsplan ontwikkelen. 
Bij het verder verduidelijken en versterken van het eigen profiel 
wordt de komende periode kritisch gekeken naar activiteiten, 
die wellicht wat sleets zijn geworden. Het beëindigen van deze 
activiteiten gaat ruimte bieden voor nieuwe initiatieven. 
 
Actiepunt 19: 
 
De kerkenraad zal, zo nodig met ondersteuning van externe 
deskundigheid, het profiel van de wijkgemeente verder uitlijnen 
en verduidelijken.  
 
Actiepunt 20: 
 
Het LP beschouwt Maaskant/Open Grenzen als preferente 
partner om mee samen te werken. De samenwerking op 
activiteitenniveau wordt versterkt onder het motto: “we doen 
samen, wat voor beide wijkgemeenten een toegevoegde 
waarde heeft”. 
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Actiepunt 21: 
 
De kerkenraad onderzoekt het draagvlak van de activiteiten, 
opdat eventueel sleets geworden activiteiten kunnen worden 
beëindigd en plaats kunnen maken voor nieuwe activiteiten. 
 
Actiepunt 22: 
 
De kerkenraad wil in goed overleg met de kerkenraad van 
Maaskant/Open Grenzen onderzoeken op welke wijze een 
volgend beleidsplan kan worden ontwikkeld, waarin de 
samenwerking op activiteitenniveau tussen beide 
wijkgemeenten sterker wordt aangezet. 
 
 
 
 
 
 


