
 

 

 

 

In de Laurenskerk kerken een tweetal wijkgemeenten1, te weten het 

Laurenspastoraat en Maaskant/Open Grenzen, die sinds anderhalf jaar zich 

gezamenlijk naar buiten presenteren als ‘Kerken in de Laurens’. Vanouds hebben 

beide wijkgemeenten een aandeel in de missionair diaconale taken in de 

Laurenskerk. 

 

Maaskant Open Grenzen (MKOG) heeft zich als vrijzinnige gemeente vanouds 

onder andere gericht op het hoorbaar maken van de maatschappelijke boodschap 

van de kerk. Haar voormalige predikant Taco Noorman en zijn voorgangers vulden 

dit onder andere in door zich soms te mengen in het politiek discours en door 

andere kerken en levensbeschouwelijke organisaties te verenigen voor een 

gezamenlijke stem. Dit werk werd voor 0,5 fte gefinancierd door het College van 

Diakenen. Voor de overige 0,5 fte was hij wijkpredikant van MKOG. Bij zijn 

emeritaat is alleen de laatste rol gecontinueerd door Bernard van Verschuer. De 

opdracht vanuit het CvD is niet gecontinueerd. De activiteiten van Taco Noorman in 

de werkgroep herdenking 14 mei zijn door de werkgroep op een andere wijze 

ingevuld en het hoorbaar maken van de maatschappelijke boodschap in de stad is, 

zoals later wordt beschreven voor een deel overgenomen door Bert Kuipers.2  

 

Binnen het Laurenspastoraat gaat Bert Kuipers medio 2018 met emeritaat. Bij zijn 

aantreden werd vanuit het College van Diakenen (CvD) een opdracht geformuleerd 

voor activiteiten t.b.v. de stad. Voor dit deel van het werk werd 0,5 fte gefinancierd 

door CvD.  Zo is hij in de afgelopen twintig jaar een bekend gezicht in Rotterdam 

geworden. Zowel door zijn prominente aandeel in de veelvormige vieringen in de 

Laurenskerk, als door zijn talrijke andere activiteiten in en buiten de kerk. Niet alleen 

in tijden van rampspoed en herdenken, maar ook wanneer er vragen rijzen op het 

terrein van levensbeschouwing en samenleving, weet de stedelijke overheid de 

citypastor te vinden. In onze tijd rekent de stad op de kerk en heeft de Gemeente 

Rotterdam in de citypastor een aanspreekpunt. 

 

                                                
1 In het zomerseizoen en een enkele keer daar buiten worden ook vanuit de wijkgemeente De 
Samaritaan diensten in de Laurenskerk gehouden, meestal op zondagen om 17.00 uur. Omdat het 
reguliere werk vanuit de Opstandingskerk gedaan wordt,  is van structurele samenwerking met deze 
wijkgemeente tot nu nauwelijks sprake. Wel wordt samengewerkt tijdens de Burendag. 
2 Zie voetnoot 7. 



 

Deze gezamenlijke notitie van Laurenspastoraat en MKOG – waarmee zij op 

verzoek van de Algemene Kerkenraad het voortouw nemen – wil niet alleen de 

taken van de citypastor opsommen, maar ook beschrijven hoe zij zijn gemotiveerd 

en een aanzet geven tot een visie hoe in de toekomst deze taken kunnen worden 

gecontinueerd. 

 

Het Laurenspastoraat en Maaskant Open Grenzen willen een missionaire gemeente 

zijn. Missionair zijn klinkt weliswaar heel geladen, maar is eigenlijk heel gewoon. 

Elke wijkgemeente is missionair, d.w.z. is gezonden en getuigend. Niet in de zin van 

meer willen doen, maar in de zin van meer willen bereiken. Het doen van 

Barmhartigheid en het doen van Gerechtigheid zijn onderdelen van de missionaire 

opdracht van een gemeente en daarom zijn vrijwel alle diaconale taken missionair-

diaconale taken. Steeds meer gemeenten zijn deze term gaan gebruiken als een 

kenmerk van hun huidige en soms nieuwe activiteiten toen duidelijk werd dat met 

minder mensen meer moest worden bereikt. Er ontstond een roep: “Back to 

Basics”.3 

 

Dus dient de vraag gesteld te worden, wat de zendingsopdracht van de gemeenten 

in de Laurenskerk is en wat de inhoud van die getuigende boodschap zal zijn, ook in 

relatie tot het missionair handelen van de Pauluskerk en de andere 

binnenstadskerken van Hervormd Rotterdam-Centrum. Deze missionair-diaconale 

taken zijn vanouds expliciet genoemd. Wij kiezen ervoor dat nu ook weer te doen, 

mede met het oog op de diaconale financiering.   

 

Al enige jaren worden kerken en dus ook de Laurenskerk door de (stedelijke) 

overheid beschouwd als partner in armoedebestrijding en doorbreking van sociaal 

isolement. De Laurenspastores spelen daarbij, mede door hun aanwezigheid in en 

om de Laurenskerk, een belangrijke rol.  

 

Hoe is dit allemaal zo gegroeid? De oprichters van het Laurenspastoraat 

formuleerden in 1971 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”. 

                                                
3  Speerpunt in het beleidsplan PKN, Kerk 2025: Waar een woord is, is een weg. Uitgave van het 

landelijk protestants dienstencentrum. 

 



 

 

De kerk heeft een woord voor de stad. De oprichters van het Laurenspastoraat 

onderkenden van meet af aan de kansen die de centrale positie van de herbouwde 

Laurenskerk bood voor een veelvormige verkondiging van het Evangelie. Die 

centrale positie heeft de Laurenskerk  nog altijd en wat het Laurenspastoraat en 

Maaskant Open Grenzen betreft, dient dit naar de toekomst geborgd te blijven. De 

maandelijkse cantatediensten,  de vespers en in het bijzonder de drie verschillende 

Kerstnachtvieringen trekken grote aantallen bezoekers uit Rotterdam en de verre 

omtrek. Mede dankzij deze activiteiten is de Laurenskerk bepaald geen museum. 

 

Maar de kerk heeft ook een oor voor de stad. Het tweede aspect dat de oprichters 

van het Laurenspastoraat voor ogen stond, zo maakt bovenstaande doelstelling 

duidelijk, was dienstbaarheid aan de samenleving. De centrale kerk van Rotterdam 

functioneert als het spirituele hart van de stad, waar vragen over samenleving, 

zingeving en zorg aan de orde worden gesteld in samenspraak met talrijke partners, 

kerkelijk en niet kerkelijk. Dit heeft in de loop der jaren geleid tot een reeks van 

diaconale activiteiten en projecten, alles ten dienste van de stad en haar bewoners.  

 

Het functioneren van de Laurenspastor is sterk gebonden aan de Laurenskerk als 

gebouw en aan de andere in de kerk functionerende partner de Stichting 

Laurenskerk. Wijkgemeenten en Stichting inspireren elkaar, blijken voor een deel 

van elkaar afhankelijk te zijn en trekken vaak samen op. Concrete projecten van 

samenwerking zijn: Stichting 14 mei en het tot stand brengen van de Glas-in-

loodramen in het hoogkoor van de Laurenskerk. De wijkkerkenraden zijn van 

mening dat dit werk gekoppeld moeten blijven aan de Laurenskerk als gebouw, om 

daarmee de plaats en functie van deze kerk binnen de burgerlijke gemeente blijvend 

te onderstrepen. Voor de Rotterdamse burger is de Laurenskerk de logische plaats 

waar de Laurenspastores te vinden zijn.  

 

Maar  Maaskant/Open Grenzen en het Laurenspastoraat willen niet alleen samen in 

hun missionair-diaconale opdracht verbonden zijn, zij willen ook verbonden zijn in 

hun missionair-diaconale opdracht  met het Diaconaal Centrum Pauluskerk. 

Laurenskerk en Pauluskerk  zijn er vanuit hun opdracht voor de hele stad. De 

Laurenskerk steunt het werk van de Pauluskerk, gemeenteleden zijn soms 

vrijwilligers in de Pauluskerk. Er wordt bijgedragen aan projecten van de Pauluskerk 

en er is de band van gezamenlijkheid via het College van Diakenen van de 

Hervormde Gemeente Rotterdam – Centrum. Richt de Pauluskerk zich in het 

bijzonder op de bestijding van armoede en sociale uitsluiting, op de positie van 

vluchtelingen en ongedocumenteerden en op de daklozen, de Laurenskerk 

onderschrijft deze missie van harte en verwijst in deze gevallen naar de Pauluskerk. 

 

Toch is er op basis van de in 1971 aan het LP gegeven opdracht in de loop der 

jaren uit missionair-diakonaal oogpunt een eigen werkterrein ontstaan, dat meer 

gericht is op de presentie van de kerk in de maatschappij/samenleving en met het 



 

oog op de Oecumene. Dit werk is  gebaseerd op het feit dat de Laurenskerk van 

oudsher de centrale kerk is in Rotterdam en verbindend wil zijn in diezelfde 

maatschappij/ samenleving veelal in medeverantwoordelijkheid met  oecumenische 

partners in het Laurensberaad.4 De beide wijkgemeenten in de Laurenskerk 

bepleiten die lijn in gezamenlijkheid, ook met oecumenische partners, voort te 

zetten.5  

Het werk van Wijkpastoraat Crooswijk heeft een bijzondere plaats in het 

Laurenspastoraat, omdat het rechtstreeks onder de territoriale jurisdictie van het 

Laurenspastoraat valt. De kerkenraad van het Laurenspastoraat neemt ook feitelijk 

die verantwoordelijkheid. De wijkdiakenen participeren in het Kerkcafé en de 

diaconaal werker krijgt begeleiding en ondersteuning. 

 

Kerkelijke woorden zonder uitgestoken handen zijn loos; dat besef is springlevend. 

Pastoraat en diaconaat horen bij elkaar. Hoogleraar diaconaat Herman Noordegraaf  

(PThU) brengt dat tot uitdrukking door de manier waarop hij de twee begrippen 

verbindt én onderscheidt:  

 

Pastoraat richt zich op heel de mens onder het gezichtspunt van diens 

geestelijk functioneren.  

Diaconaat richt zich op heel de mens onder het gezichtspunt van diens 

materiële, sociale, fysieke en psychisch functioneren6. 

 

Kort gezegd betekent diaconaat dienst aan de mens in nood. Dat is vanouds de 

achtergrond van de dienst van diakenen aan de tafel van de Heer: de armen 

mochten niet hongerig naar huis, de rijken niet beschonken. Een centrale citykerk 

wordt geconfronteerd met individuele nood, maar vooral met collectieve 

maatschappelijke ontwrichting en desoriëntatie. Door het proces van secularisatie 

en individualisering zijn velen hun houvast kwijt. Veel Rotterdammers voelen zich 

aan hun lot overgelaten. Er is daardoor brede behoefte aan verbinding, 

bemoediging, hulp en troost. Daar ligt dan ook de kern van het diaconale 

functioneren van het citypastoraat. Het peilt cultuur en maatschappij, houdt voeling 

met het geestelijke klimaat, legt het oor in de stad te luisteren, laat er een stem 

horen en geeft zo mede richting aan de diaconale activiteiten. 

 

De traditie van het Laurenspastoraat en MKOG biedt hem/haar de mogelijkheid 

daarbij het evenwicht te bewaren tussen verkondiging en viering aan de ene kant en 

                                                
4 Zie elders in dit stuk onder het kopje Activiteiten 
5 Dat geldt niet alleen voor de Pauluskerk, maar ook voor al die andere grote en kleine projecten onder 
de hoede van het College van Diakenen. Ook daaraan wordt financieel bijgedragen. Te noemen valt 
het werk van de Stichting Talent Present, het werk van de Paraplu, het (diaconale) werk in de 
Prinsenkerk, het werk in De Bron en het  pas opgerichte diaconale werk van Het Noorderlicht. 
6 Herman Noordegraaf, lezing Landelijke Pastorale Dag, 1 april 2017, blz. 1 

 



 

directe dienst aan de samenleving anderzijds. Want die twee horen bij elkaar. 

Zonder verkondiging en viering wordt de kerk een actiegroep. Zonder dienst aan de 

samenleving doet de kerk geen recht aan zijn roeping.  

 

Bij uitstek wordt die publieke dienst zichtbaar bij rampen. In een bedroefde 

samenleving blijkt een open kerk in een behoefte te voorzien. Een kaarsje brand je 

niet in Ahoy of in De Doelen, maar in de Laurenskerk. Een citypastor is op zulke 

momenten zichtbaar en beschikbaar en stelt de kerk present in de samenleving. Hij 

proeft de tijd en weet op basis van zijn netwerk in de stad in te spelen op de 

behoeften van het moment. Niet het getuigende, maar het diaconale aspect staat 

centraal: hij/zij biedt het oor aan de treurende en lijdende mens en ondersteunt 

deze.  

 

Daar komt bij dat wanneer media of politiek op zoek gaan naar de ‘stem van de 

kerk’ in een bepaald debat, de Laurenskerk een logisch startpunt is. Dat geeft de 

citypastor ook een rol in het maatschappelijke debat. Een goed voorbeeld is de 

centrale rol die hij vervuld heeft bij de Tocht 010=1 in 2014, om na de aanslagen bij 

Charlie Hebdo de eenheid van de stad te tonen: Rotterdam laat zich niet langs 

religieuze lijnen uiteen spelen.7 Een zelfde voorbeeld was het menselijk schild dat in 

2017 om de Essalam moskee werd gevormd naar aanleiding van bedreigingen 

tegen de moslimgemeenschap. 

 

Uit de talrijke missionair diaconale activiteiten waarin de citypastor een rol speelt, 

noemen wij de volgende. Het is een greep uit een veel langere lijst. Dat wil dus niet 

zeggen dat er geen andere taken zijn of zijn geweest en dat die andere taken 

minder belangrijk zijn. Ook is het niet zo dat al deze taken in de toekomst blijvend 

door een nieuwe citypastor uitgevoerd zouden moeten worden. In elke tijd stelt de 

samenleving zijn eigen vragen waarop de kerk altijd weer zal willen inspelen met 

haar eigen antwoorden. Het zijn taken die representatief zijn voor het 

Laurenspastoraat in deze jaren. In bijlage 1 worden de onderstaande activiteiten 

beschreven. 

1. Het Oecumenisch Laurensberaad  
2. Laurentiusdag met Laurentiusdiner en Laurentius Symposium.  
3. Laurensonthaal.  
4. Alledagkerk.  
5. Kerkennacht.  
6. Gedachtenis 14 mei 1940, het Coventryberaad en verbondenheid met 

Dresden.  
7. Netwerk Citykerken.  
8. Coalitie Rotterdammers voor Mekaar 
9. Preken voor Andermans parochie 

                                                
7 Dit is tevens een goed voorbeeld van een rol die voorheen door Taco Noorman werd opgepikt en die 
door Bert Kuipers is overgenomen. Op de achtergrond hebben Laurenspastoraat en MKOG bij de 
organisatie hiervan nauw samengewerkt. 



 

10. Vieringen in museum Boijmans  

Hoewel er momenteel slechts één citypastor is leeft de gedachte erachter uiteraard 

breder en binnen beide wijkgemeenten. Er gaan dan ook meer missionair diaconale 

activiteiten van de Laurenskerk uit dan degene die door de huidige pastor worden 

geëntameerd. Een greep: 

11. Burendag 
12. Rotterdamse Raad voor Levensbeschouwing en Religie (Roravolere)8  
13. Human Aid in Greece 
14. Stadsklooster 
15. Jom Hashoah herdenking 

 

We herhalen hier, wat we al eerder formuleerden als de kern van het diaconale 

functioneren van de citypastor:  

 

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.  

 

Aan deze missie wordt via allerlei activiteiten invulling gegeven. Veel is tot stand 

gebracht ten behoeve van mens en samenleving, ten behoeve van kerk en stad. De 

vertrekkende Laurenspastor heeft zich bij al deze activiteiten op het maatschappelijk 

veld gedragen geweten door kerkbrede steun. De gezamenlijke Rotterdamse 

binnenstadskerken hebben moreel en materieel de basis verschaft voor een 

permanente presentie van de kerk in de city. Van alle bestedingen door de diaconie 

van de Hervormde Gemeente aan diaconale taken (Pauluskerk, Wijkpastoraat Het 

Oude Noorden en Crooswijk, het werk in De Bron en in de Paraplu) worden de 

gelden die zijn uitgegeven om de kerk ook in het hart van de stad ‘smoel’ te geven 

doelgericht besteed. Dat in de loop der tijd een gedeelte van de kosten voor het 

citypastoraat overgenomen zijn door het College van Kerkrentmeesters kan als een 

bevestiging hiervan worden gezien  Het Laurenspastoraat en Maaskant Open 

Grenzen bepleiten continuering van het citypastoraat ook na het vertrek van ds. 

Kuipers.  

 

                                                
8 Taco Noorman was destijds lid van de Roravolere en deed daarbinnen de 

organisatie van de interreligieuze gesprekkring. Op ambtsdragerniveau is het 

contact met Roravolere voortgezet. De activiteiten “Preken voor andermans 

parochie” en de contacten met de Essalammoskee van Bert Kuipers liggen in het 

verlengde van dit werk. 

 



 

Behoud van het citypastoraat behelst niet uitsluitend het continueren van de 

bestaande activiteiten. Na het emeritaat van Taco Noorman heeft Bert Kuipers  

begrijpelijkerwijs zijn eigen accenten gelegd. De werving van een nieuwe citypastor 

is een goed moment om de taken en daaruit voortvloeiend de activiteiten tegen het 

licht te houden en te ijken aan nieuwe prioriteiten. De kerkenraden van 

Laurenspastoraat en MKOG hebben zich twee jaar geleden al voorgenomen om 

sterker en als eenheid naar buiten te treden, om zo de kerk en haar 

maatschappelijke (diaconale) rol sterker te profileren. De Burendag is hier een 

eerste wapenfeit van, maar er zijn ook plannen voor een diaconale zondag en een 

op de stad gerichte activiteiten in de Vredesweek. Het stadsklooster is eveneens 

een geheel nieuwe manier van kerkelijke aanwezigheid in de stad. 

 

Andere initiatieven zullen ongetwijfeld  ontwikkeld en gerealiseerd worden onder 

impuls van een nieuwe citypastor. Laurenspastoraat en Maaskant Open Grenzen 

nemen namens de beide colleges en de Algemene Kerkenraad graag het voortouw 

om hieraan gestalte te geven: Samen inspelen op de actualiteit in de samenleving 

met open ogen voor de noden van de stad.  

 

Zoals met voorzitter AK en de beide collegevoorzitters is afgesproken zal nog nader 

advies worden uitgebracht op de concrete invulling van de vacatures, die in juni 

2018 ontstaan9.  

 

Tenslotte: 

 

Deze notitie is besproken in de vergadering van de Algemene kerkenraad van april 

2018. 

In deze vergadering is aangegeven, dat: 

De nadruk in het werk van de citypastor zou moeten liggen in: 

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

Om te borgen, dat de inzet van het citypastoraat ook ondersteunend naar de andere 

wijkgemeenten binnen Hervormd Rotterdam Centrum functioneert, is het van 

belang, dat het Laurensberaad zowel als de Algemene kerkenraad actief door de 

                                                
9 Het Laurenspastoraat meldt de Algemene kerkenraad in de vergadering van juni 2018  de voorkeur te 

hebben om over te gaan tot het beroepen van één predikant, die beide taken zal uitvoeren. 



 

nieuwe pastor betrokken worden bij de ontwikkeling en voortgang van deze 

activiteiten. 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. 

 

Afgesproken werd: 

 

 dit te zijner tijd op te nemen in de beroepingsbrief. 

 Aansturing van de predikant10 geschiedt door de kerkenraad van het 
Laurenspastoraat 

 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 taakdeel.  

 

 

  

                                                
10 Uitgaande van de keuze voor één predikant (zie ook voetnoot 9. 



 

 

1. Het Oecumenisch Laurensberaad is één van de kaders waarin  het werk 

van de citypastores is verankerd. In het Oecumenisch Laurensberaad zijn 

vertegenwoordigers aanwezig van de meeste binnenstadskerken. Met elkaar 

wordt uitgestippeld wat voor de stad van belang kan zijn. De vergaderingen 

zijn elke twee maanden. Wanneer bepaalde activiteiten of projecten een 

officiële status nodig hebben, komt het Convent der Kerken (en Synagogen) 

in beeld. Dit is de hoogste samenbindende oecumenische instelling. Er is 

een Stichting aan verbonden die rechtspersoon is.  Een aantal projecten is 

gaandeweg verzelfstandigd in eigen bestuursvormen, sommigen zijn of 

worden na verloop van tijd afgebouwd. Ook Het Convent komt elke twee 

maanden bij elkaar. Een louter PKN kader is dat van de Centrale 

Stuurgroep. 

 

2. Laurentiusdag met Laurentiusdiner en Laurentius Symposium.  Het is 

het tweejaarlijks diner ten behoeve van klanten van de Voedselbank. Vele 

honderden minder bedeelde Rotterdammers worden dan bediend door 

rijkere stadgenoten. Doel is het zichtbaar maken van het fenomeen 

‘armoede in Rotterdam’ en laten ervaren dat er gezamenlijk iets aan te doen 

valt. Dit project vindt plaats in samenwerking met diverse kerkelijke partners, 

het bedrijfsleven en serviceclubs. De organisatie neemt een heel jaar in 

beslag met maandelijks vergaderingen. Naast het bovengenoemde diner 

vindt in diezelfde periode een flankerend symposium plaats over de effecten 

van armoede in de samenleving. Deze bijeenkomst wordt gehouden in de 

Burgerzaal van het stadhuis. Een stuurgroep met mensen uit diverse 

organisaties van de stad is verantwoordelijk voor de organisatie en de 

kwaliteit. De vertrekkende Laurenspastor is zowel voorzitter van de 

stuurgroep voor het diner als van die voor het symposium. Het thema in 

2017 was: “Armoede maakt onderscheid tussen mensen”. 

 

3. Laurensonthaal. Aan de Laurenskerk is al jaren lang een kerkelijke 

ontvangstdienst verbonden ten behoeve voor de bezoekers van de kerk op 

doordeweekse dagen. De ontvangst is het werk van een groep vrijwilligers, 

die wordt begeleid door de Laurenspastor. Het Laurensonthaal wil een 

luisterend oor zijn voor mensen met een verhaal en een gesprekspartner zijn 

voor de mensen die dat nodig hebben. Periodiek vindt een onderlinge 

ontmoeting en toerusting van de medewerkers plaats.  

 

 

 



 

4 Alledagkerk. Al sinds de openstelling van het gerestaureerde  

transeptgedeelte van de kerk wordt op dinsdag rond markttijd een korte 

kerkdienst gehouden in het koor van de Laurenskerk, met een keur aan 

Rotterdamse predikanten, van remonstrants tot christelijk-gereformeerd. 

Deze diensten hebben niet alleen pastorale maar ook missionair-diaconale 

impact. De verantwoordelijkheid voor deze diensten ligt bij het 

Laurenspastoraat. 

 

5 Kerkennacht. De Laurenspastor nam het idee van de kerkennacht mee uit 

Dresden en importeerde het eerst in Rotterdam, later in heel Nederland. 

Doel is te laten zien waar je als kerkelijke gemeenschap goed in bent, 

waarom er kerken in een stad, een dorp, een wijk zijn, en wat de kerk voor 

haar omgeving betekent en andersom. Het gaat daarbij om 

maatschappelijke, missionair-diaconale, en culturele presentie. Het project 

beleefde in 2017 zijn zesde jaargang. In Rotterdam deden in 2015 zo’n vijftig 

kerken mee met Kerkennacht. De programma’s waren vooral gericht op een 

niet-kerkelijk publiek. De Stichting Kerkennacht NL is sinds 2016 onderdeel 

van de Raad van Kerken. 
 

 

6 Gedachtenis 14 mei 1940.  De Laurenskerk heeft een centrale plek in de 

gedachtenis van de verwoesting van de stad op 14 mei 1940. Vanuit de 

Laurenskerk is een begin gemaakt met de hernieuwde aandacht voor dit 

ingrijpende gebeuren. Een initiatief dat al snel is uitgegroeid tot de 

zogeheten Initiatiefgroep, inmiddels Stichting 14 mei. Deze stichting 

organiseert een krans van activiteiten rond de gedachtenis van de 

verwoesting van Rotterdam op 14 mei, met als hart de interculturele viering 

in de Laurenskerk. De stuurgroep voor dit project is interdisciplinair, met 

daarin vertegenwoordigers van de Stichting De Grote of St. Laurenskerk, het 

Gemeentearchief, de Bibliotheek, het Museum Rotterdam, Poetry 

International, de Stichting Lokaal en de gemeente Rotterdam. Deze groep 

vergadert maandelijks. Coventry, het Gebed voor Vrede en Verzoening, 

Coventryberaad Nederland. In de Laurenskerk wordt elke vrijdag gebeden 

voor vrede en verzoening, in verbondenheid met de wereldwijde Coventry 

gemeenschap geïnspireerd door de kathedraal van Coventry. Een kleine 

groep doet dit gebed. Zo nu en dan is er een aan dit gebed gerelateerde 

andere viering, zoals die na de aanslag op vlucht MH17. Er zijn inmiddels in 

ons land twaalf van dit soort initiatieven (Den Haag-Bezuidenhout, Nijmegen, 

Arnhem, Middelburg, Wageningen, Den Helder, Utrecht, Breukelen. 

Doetinchem, Doesburg, dorpen in Friesland en Rotterdam). De leden van 

het beraad ontmoeten elkaar twee keer per jaar, steeds in een van de 

deelnemende centra en bespreken wat vrede en verzoening betekent in de 

eigen context. Vrede en verzoening in de multireligieuze wereld staat de 

laatste tijd voorop. Daaraan gekoppeld is de betrokkenheid bij het 

wereldnetwerk vanuit Coventry, waar de Laurenspastor als 



 

vertegenwoordiger van Nederland aanwezig is. Dresden. Rotterdam is 

verbonden met Dresden, de Laurenskerk met de Kreuzkirche in Dresden. 

Verleden en heden geven een band. Leden van de twee gemeentes 

ontmoeten elkaar minimaal één keer per jaar, of in Dresden of in Rotterdam. 

Daarnaast zijn er diverse andere momenten van contact of bezoeken bij 

bijzondere gelegenheden. Een werkgroep in het Laurenspastoraat 

organiseert deze bezoeken. In 2017 vond ook een bezoek aan Wittenberg 

plaats om daar een boom te planten in het Lutherbos. Dit was een 

gezamenlijk initiatief met oecumenische partners uit Rotterdam en partners 

van de Kreuzkirche in Dresden. Er is nu ook een Lutherboom geplant in de 

nabijheid van de Laurenskerk. 

 

7 Netwerk Citykerken. Vanuit de Laurenskerk is het Netwerk Citykerken 

Nederland opgericht. Nederland kent heel wat kerken vergelijkbaar met de 

Laurenskerk. Het NCN, een netwerk van monumentale stadskerken, telt 

momenteel 25 lidkerken en komt twee keer per jaar bij elkaar voor overleg. 

Vragen die aan de orde komen: hoe bewonen we zo’n kerk, welke 

programma’s hebben we, wie zijn onze bondgenoten, wat wordt ervan 

verwacht, hoe zorgen we voor mooie muziek en voor genoeg geld, hoe 

maken we onze kerken tot gastvrije oorden. De plaats van de kerk in de 

stedelijke samenleving staat daarbij centraal. 
 

8 Coalitie Rotterdammers voor Mekaar, een platform van Rotterdammers uit 

uiteenlopende religieuze context, opgezet door de toenmalige wethouder 

van Arbeidsmarkt, Hoger Onderwijs, Innovatie en Participatie, Korrie Louwes 

en burgemeester Ahmed Aboutaleb. Een maandelijks overleg over 

spanningssituaties in de samenleving naar aanleiding van gebeurtenissen in 

de stad of daarbuiten. De vertrekkende Laurenspastor is deelnemer aan dit 

overleg. 

 

 

9 Preken voor Andermans parochie, een duurzaam project van uitwisseling 

van voorgangers van uiteenlopende religieuze origine. De imam b.v. preekt 

in de Laurenskerk en de Laurenspastor in de moskee. Dit project wordt 

begeleid door Stichting Lokaal; de Laurenspastor is lid van de stuurgroep die 

de voortgang regelt en kwaliteit bewaakt. De Laurenskerk en de 

Essalammoskee hadden in oktober 2016 en februari 2017 een goede 

uitwisseling. 

 

 

10 Vieringen in museum Boijmans Eén à twee maal per jaar vindt in 

samenwerking met museum Boijmans Van Beuningen een viering in het 

museum plaats, waar kunst en religie/kerk elkaar ontmoeten. De vertrekkend 

Laurenspastor voert overleg met museum Boijmans en bereid de viering 

voor. Tijdens de viering is meestal een conservator van het museum 



 

aanwezig om toelichting te geven op het kunstdeel van de viering. Het 

museum heeft deze viering in haar programmering opgenomen en benadert 

daarvoor degenen, die zich op enigerlei wijze verbonden weten met het 

museum. Daarmee wordt een doelgroep bereikt, die normaliter niet tot de 

reguliere kerkgangers behoort. 

 

11 De Burendag is een initiatief van Laurenspastoraat en MKOG (samen met 

de Samaritaan als ‘medebewoner’ van de Laurenskerk) om zich actiever te 

presenteren aan de omwonenden van de Laurenskerk en zo de 

betrokkenheid te vergroten, dat wil zeggen de kerk, als gebouw en als 

gemeenschap, een zichtbaarder rol in de buurt te geven. De burendag heeft 

nu twee maal plaatsgevonden aan het begin van de kerstperiode. Er wordt 

nagedacht over het verhogen van de contactfrequentie met omwonenden en 

andere geïnteresseerden. 

 

12 De Rotterdamse Raad voor Levensbeschouwing en Religie (Roravolere) 

en het Platform Levensbeschouwing en Religie (PLR) zijn twee 

interreligieuze initiatieven, die zich gezamenlijk tot de samenleving, in het 

bijzonder de politiek, richten om de rol van het geloof in het openbare 

discours levend te houden. 

 

13 Human Aid in Greece is een project om het lot van Syrische vluchtelingen 

op de Griekse eilanden te verlichten. Beide gemeenten zijn met de 

organisatie een duurzame relatie aangegaan. 

 

14 Het Stadsklooster is een woongemeenschap in Carnisse waartoe het 

initiatief genomen is door MKOG. Bewoners zetten zich vanuit een 

christelijke inspiratie in voor zichzelf en voor de buurt. 

 

15 De eerste Nederlandse Jom Hashoah ter herdenking van de slachtoffers 

van de holocaust vond in 1984 plaats in de Laurenskerk. Dit breed gedragen 

initiatief wordt nog altijd voortgezet met steun van beide wijkgemeenten. 

 

 

 


