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Inleiding

Al sinds lange tijd ‘bewonen’ de wijkgemeenten Laurenspastoraat en Maaskant Open Grenzen
gezamenlijk de Laurenskerk. Daarbij hebben zij uiteraard niet langs elkaar heen geleefd. Op
vele fronten wordt samengewerkt, soms ad hoc, soms structureel. De laatste jaren gebeurt dit
steeds intensiever.
Hoewel beide gemeenten sterk hechten aan hun specifieke karakter is het een logische stap
om beider beleid te beschouwen vanuit de gezamenlijkheid. Dat is het oogmerk van dit
beleidsplan. Het doel is in één document het beleid van beide wijkgemeenten vast te leggen
en daarbij duidelijk af te bakenen welke activiteiten gezamenlijk ondernomen worden en welke
afzonderlijk.
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De beide wijkgemeenten

Laurenspastoraat en Maaskant Open Grenzen hebben ieder hun eigen geschiedenis,
waaraan beide hun eigenheid ontlenen. Toch is in die geschiedenis ook een parallel te
ontdekken: beide zijn ontstaan uit het samengaan van een geografisch gebonden
wijkgemeente met een gemeenschap die zich op een thema verenigd had.
Dit hoofdstuk beschrijft hoe de afzonderlijke wijkgemeenten zichzelf zien, wat zij als hun doel
en missie ervaren, en hoe zij van daaruit inrichting willen geven aan hun beleid, zowel
afzonderlijk als in samenwerking met de ander. De laatste paragraaf legt de basis voor het
gezamenlijke beleid.

2.1

Laurenspastoraat

Het Laurenspastoraat is in 1971 opgericht als een wijkoverstijgende, interkerkelijke
geloofsgemeenschap, die als opdracht kreeg om “staande in het geheel der gemeente, in het
bijzonder met gebruikmaking van de mogelijkheden die de Laurenskerk biedt, te komen tot
verkondiging van het Evangelie in de taal van de moderne mensen; tot dienstbaarheid aan
kerk en samenleving met wisselende vormen van gemeenschap, informatie, viering en
dienstbetoon. De predikant zal daarbij gebruik maken van een grondige en voortgaande
analyse van kerk en samenleving in verandering.”
Daarnaast bestond er de geografische wijkgemeente Laurenskwartier van de hervormde
gemeente Rotterdam, die ongeveer overeenkwam met de stadsdriehoek. In 1995 is deze
wijkgemeente samengegaan met het Laurenspastoraat tot het Laurenspastoraat/
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Laurenskwartier en zijn de twee commissies van bijstand omgevormd tot één kerkenraad. In
2016 is de naam van de wijkgemeente veranderd in Laurenspastoraat.
Inhoudelijk profiel
Het Laurenspastoraat staat als interkerkelijke citykerk midden in de Rotterdamse
samenleving. Wij zijn een gastvrije gemeente, die open staat voor mensen van verschillende
achtergronden. Wij beleven ons geloof in Woord en Sacrament met veel aandacht voor
liturgische vormgeving en muziek. In onze activiteiten staat de ontmoeting met God en elkaar
centraal. We zijn vanuit ons geloof betrokken op elkaar en op de stad om ons heen.
Korte terugblik op vorige beleidsplan: wel/niet gerealiseerd
Toen het vorig beleidsplan (2010-2015) afliep was er al sprake van een voornemen om te
komen tot een gezamenlijk beleidsplan met Maaskant Open Grenzen (MKOG). Omdat het
beleidsplan van MKOG nog niet expireerde, heeft het Laurenspastoraat (LP) besloten om
voor de resterende looptijd van het beleidsplan MKOG een activiteitenplan LP op te maken.
Conform dit plan is, in het kader van het beroepen van een nieuwe predikant, het profiel van
de wijkgemeente opgesteld en is het takenpakket van de citypastor in kaart gebracht. Tevens
is er een periodiek overleg tussen cantor/organist en een vertegenwoordiging van het db
ingesteld.
Demografisch profiel
In onderstaande tabel en grafiek is de leeftijdsverdeling van de leden van het
Laurenspastoraat weergegeven.
leeftijd

aantal leden

in %

0-18 jaar

83

4,80

18-35 jaar

450

26,04

35-50 jaar

313

18,11

50-75 jaar

537

31,08

75-100

345

19,97

> 100

0

0,00

totaal

1728

100,00

De leeftijdsverdeling laat een tamelijk grote concentratie zien van 18-35-jarigen en van 50-75jarigen. Kinderen en personen tussen 35 en 50 jaar komen naar verhouding weinig voor.
Wijkkas
De financiële positie van de wijkkas is gezond: naar de toekomst toe is blijvende aandacht
voor de positie van de wijkkas gewenst. De post drukwerk is hoog, mede door het grote beslag
dat het drukken van de liturgieën op de begroting legt. In de komende beleidsperiode wordt
in samenspraak met de cantor onderzocht of het ontwikkelen van een “missaal” tot reductie
van het gebruik van papier voor de liturgieën kan leiden.
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Concrete ambities voor eigen activiteiten
•
•

•
•
•

•
•

Het jaarlijks monitoren van het draagvlak van activiteiten
In 2018 heeft de kerkenraad de nota “Pionieren misschien? De toekomst van het kerkelijk
werk in Crooswijk” besproken. Met de start van de nieuwe predikant zal in 2020 het
diaconaal beleid voor Crooswijk verder ontwikkeld en beschreven worden.
Het ontwikkelen van een missaal, waardoor substantieel bezuinigd wordt op de
drukkosten van de liturgie.
Permanente aandacht voor de financiële positie.
Tot 2018 was de financiële situatie op orde, zowel voor wat betreft de gelden voor het
College van kerkrentmeesters t.b.v. predikantsplaats en huur kerk als voor de wijkkas. In
het jaar 2018 bleek een verschil te ontstaan tussen toezeggingen en werkelijk betaalde
bijdragen. Voor 2019 en volgende jaren blijft permanente aandacht voor inkomsten en
uitgaven gewenst. Hiertoe worden plannen gemaakt.
Te onderzoeken of er andere vormen van pastoraat mogelijk en gewenst zijn,
Te onderzoeken hoe de inzet van kinderen binnen de dienst verder vorm kan krijgen.

2.2

Maaskant Open Grenzen

In 1955 besloot de Centrale Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum
een predikant te beroepen, die een betrekkelijk kleine wijk, maar een bijzondere opdracht
kreeg: de zorg voor de vrijzinnige hervormden in en rond Rotterdam Centrum. Die opdracht
bestaat nog steeds onder de huidige predikant Bernard van Verschuer,. De vrijzinnigheid is
de leidende identiteit van Maaskant Open Grenzen.
Centraal staat de bijbel, de getuigenissen van profeten en apostelen, omdat we menen dat de
bijbel een manier van leven wijst die voor mensen goed en bevrijdend is, nu en in de toekomst.
De bijbel wordt gelezen, geïnterpreteerd en verstaan in het licht van de traditie van de Kerk,
maar ook in het licht van onze culturele erfenis, die het werk van humanisten, filosofen en
kunstenaars omvat.
Het leven van de gemeente is gericht op ontmoeting. Ontmoetingen zijn in de diensten op
zondag en daarbuiten in kringen en groepen. De kringen en groepen beslaan een breed
spectrum: van Bijbelstudie tot bioscoopbezoek.
Het huis van Maaskant Open Grenzen is de Laurenskerk midden in de stad. We zijn ons ervan
bewust dat de Laurenskerk niet alleen het huis van de gemeente is, maar betekenis heeft voor
alle Rotterdammers. We spannen ons daarom in om de kerk te delen met anderen.
Maaskant Open Grenzen is verbonden met en betrokken bij de Pauluskerk en andere
activiteiten die gericht zijn op het samenleven van Rotterdammers. We hebben oog voor wie
hulp vraagt. We streven ernaar om onrecht te benoemen en eraan bij te dragen dat aan
mensen recht gedaan wordt. Ook hebben we oog voor mensen in nood buiten de stad. We
zijn betrokken bij vluchtelingen, zoals via het project Human Aid in Greece.
Maaskant Open Grenzen is gericht op de toekomst. Ons voortbestaan is niet omwille van
onszelf, maar omdat in het centrum van Rotterdam een open Christelijke gemeente moet
blijven, met een kritische blik op de Christelijke traditie en op de ontwikkelingen in de
samenleving.
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Evaluatie beleidsplan 2013-2018
De belangrijkste doelen van MKOG uit beleidsplan 2013-2018 waren:
• Verhogen aantal bijdragende leden aan wijkkas en Kerkbalans. Het aantal bijdragende
leden is min of meer constant, hoewel in 2018 wel een significante stijging werd
waargenomen ten opzichte van het jaar ervoor. De vraag is of dit doorzet.
• Kerkenraad versterken en meer werkgroepen oprichten. De kerkenraad is in omvang
kleiner dan bij aanvang van de periode. Er blijven echter geen taken liggen. Uitbreiding
heeft de aandacht. Het aantal werkgroepen is wél toegenomen. Zo zijn er nu een
goedlopende gesprekskring voor ouderen en een filosofiekring, die zich richt op de
leeftijdsgroep rond de veertig.
• Kerkgebouw beter benutten. Dit is niet gelukt, met name door de onderhoudsstaat van de
Kubussen. Het houden van de bijeenkomsten daar wordt tot een minimum beperkt.
• Samenwerking met LP uitbreiden, met name op gebied pastoraat en communicatie. Dit is
gelukt. Onder andere dit beleidsplan is daar een getuige van.
• Zoeken naar laagdrempelige vormen om het mensen makkelijker te maken bij de kerk
betrokken te raken. Hiermee is een begin gemaakt door middel van de Burendag in
samenwerking met LP. Dit beleidsplan formuleert nadere doelstellingen.
• Meer aandacht voor kinderen en jongeren. Voor het eerst in lange tijd bestaat er sinds
2016 een catechisatiegroep.
Demografie en wijkkas
Hoewel de gemeente niet extreem vergrijsd is, is continuïteit een belangrijk aandachtspunt.
Het aantal gezinnen met jonge kinderen is beperkt. Versterken van de gemeente is daarom
een prioriteit. Op papier kent de gemeente veel jonge leden, maar dit zijn veelal studenten,
die vaak zonder het te weten vanuit hun ouderlijke woonplaats zijn overgeschreven.
leeftijd

aantal leden

in %

0-18 jaar

24

2

18-35 jaar

410

30

35-50 jaar

244

18

50-75 jaar

468

33

75-100

234

17

> 100

1

0

totaal

1381

100

De uitgaven van de wijkkas waren de laatste jaren hoger dan de inkomsten. Daardoor is
ingeboet op het vermogen. Daarnaast heeft MKOG een legaat uit de erfenis van mevrouw V.
ontvangen, waarbij wel moet worden opgemerkt, dat het legaat een bepaalde bestemming
heeft, in overeenstemming met de wens van mevrouw V. MKOG kan daarbij eveneens putten
uit een bedrag van circa 25.000 euro dat onttrokken wordt aan de erfenis van mevrouw V. en
op de rekening van het CvK staat.
Beleidsprioriteiten en concrete ambities
•
•

Meer manieren vinden om naar buiten te treden
Systematischer houden van voortgangsgesprekken met de predikant
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•
•
•

Actualiseren ledenbestand: nieuwe leden werven, inactieven vragen of ze nog prijs stellen
op lidmaatschap
Vaker gemeentezondagen organiseren
Continuïteit pastoraat borgen

2.3

Kerken in de Laurens

Sinds 2009 voerden beide wijkgemeenten overleg over mogelijkheden tot samenwerking. Dit
leidde in 2010 tot een ‘letter of agree and disagree’, waarin LP en MKOG uitspraken:
•
•
•

•
•
•
•

De verschillen tussen beide gemeenten zijn in menig opzicht veel kleiner dan in praktijk
lijkt.
Niet kan worden ontkend dat de visie op missie en viering op essentiële onderdelen
verschilt, maar daar moeten we ons niet op concentreren.
Tolerantie en respect zijn kernwaarden. Beide geloofsgemeenschappen staan open voor
allen, ongeacht religieuze achtergrond, seksuele voorkeur, ongeacht overtuiging. Er is
ruimte voor een eigen geloofsbeleving. Dit is een sterk punt dat we gezamenlijk kunnen
uitdragen.
Beide gemeenschappen richten zich niet uitsluitend tot inwoners van Rotterdam Centrum.
Dit kan worden vertaald in communicatie doelen en werkwijzen.
Er bestaan vele nuanceverschillen tussen beide beleidsplannen die eerder kunnen
worden verklaard in de zin van formuleringen, dan in wezenlijk verschillen in inzicht.
Er kan veel worden bereikt in intensivering van de samenwerking.
Deze uitgangspunten zijn nog steeds geldig. Beide wijkgemeenten zien het als hun taak
om samen de continuïteit te borgen van een op de maatschappij gerichte protestantse
gemeente met aandacht voor de (liturgische) traditie in het hart van Rotterdam. Daarbij is
plek voor onderlinge verschillen, maar ligt de nadruk op de gemeenschappelijkheid.

Deze intenties zijn getoetst bij de gemeenteleden van beide wijkgemeenten, waarbij
aangetekend mag worden dat de scheidslijnen buiten de formele structuren om ook aan het
vervagen zijn. Sommige leden voelen zich in gelijke mate bij beide wijkgemeenten betrokken
en men kerkt ook regelmatig bij elkaar. Bij beide gemeenten zijn ook voorstanders van een
volledige fusie te vinden. Vooralsnog wordt gekozen voor zoveel mogelijk samen te werken,
waar dat kan. Dit principe bijvoorbeeld doorgevoerd in het jaarprogramma, dat augustus 2019
is opgesteld. Een fusie is vooralsnog niet aan de orde.
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Samenwerking tussen beide wijkgemeenten

Laurenspastoraat en Maaskant Open Grenzen zijn wijkgemeenten met een verschillend
karakter, waaraan beide sterk hechten. Bij het zoeken van samenwerking gaat het dus om die
gevallen waar de activiteiten overlappen en de karakterverschillen niet in de weg zitten,
volgens de principes die aan het eind van het vorige hoofdstuk geformuleerd zijn.
Beleidsprioriteiten en concrete ambities
•
•

LP en MKOG beschouwen elkaar als preferente samenwerkingspartner
Ook in de nieuwe beleidsperiode is dit het vertrekpunt bij het organiseren van de diverse
activiteiten.
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•

•
•
•
•
•

Het periodiek organiseren van lectorentrainingen ter ondersteuning van het werk van
ambtsdragers is ook voor de komende periode gewenst zowel voor nieuwe ambtsdragers
als ook als vorm van bijscholing van zittende ambtsdragers.
Permanente afstemming van planning en inhoud van activiteiten om daarmee
toegankelijkheid te verhogen.
Het versterken van het merk “Laurenskerk” naar de buitenwereld, o.a. door meer
programmatische afstemming en publiciteit rond activiteiten en de kerkdiensten.
Ten behoeve van buitenlandse bezoekers van de diensten een orde van dienst in de drie
vreemde talen op te stellen,
Structurele aandacht schenken aan vrijwilligers.
Voortzetting gecombineerde actie voor Vredesweek en Diaconale Zondag

3.1

Kerkdiensten

De kerkdiensten zijn bij uitstek de gelegenheden waarbij het eigen karakter van de beide
wijkgemeenten tot uiting komt. Er is geen intentie daaraan te tornen, niet in het minst omdat
de diversiteit in het ‘aanbod’ als rijkdom ervaren wordt, niet als hindernis. Met betrekking tot
de verschillende diensten bestaan de volgende voornemens:
•

•
•
•

•

De diensten om negen uur worden georganiseerd door LP, MKOG, Pauluskerk en de
Gereformeerde Kerk. In de praktijk leveren de eerste drie ambtsdragers, terwijl van
gereformeerde zijde alleen een predikant in het rooster meedraait. Tegelijkertijd gaan ook
predikanten van andere hervormde wijkgemeenten voor. De Algemene Kerkenraad heeft
deze diensten in april 2019 geëvalueerd.
De half elf diensten blijven zoals zij zijn. Met Pasen en Pinksteren zijn zij gezamenlijk. Op
ad hoc basis zijn andere gezamenlijke diensten mogelijk.
Alledagkerk en Middaggebed voor Vrede en Verzoening zijn kleine bijeenkomsten door
de week. Er is geen aanleiding aan deze formule te tornen.
De avonddiensten zijn momenteel ‘verkaveld’, maar zonder dat dit zich uit in verschillende
karakters van de diensten. Er komt een gezamenlijke werkgroep om te komen tot
afstemming van het programma.
Het convenant met het Steiger, waarbij een predikant voorging in de katholieke parochie
is eind 2018 vanuit het bisdom beëindigd.. Wel is de intentie uitgesproken te zoeken naar
andere mogelijkheden van oecumenische ontmoetingen. Dit wordt gecoördineerd vanuit
het Oecumenisch Laurensberaad.

3.2

Kerkmuziek

De kerkdiensten worden op verschillende manieren muzikaal begeleid. Hoofdorganist Hayo
Boerema heeft vijf orgels tot zijn beschikking. Een zesde zit in de planning. De Laurenscantorij
is een zelfstandig, semiprofessioneel gezelschap dat ook buiten kerkelijke context optreedt.
De Maascantorij bestaat uit gemeenteleden van Maaskant Open Grenzen, LP en de
Doopsgezinde Kerk, soms aangevuld met leden van buiten.
De samenzang binnen de beide gemeenten laat te wensen over. Bij gezamenlijke diensten
trekt men zich wel aan elkaar op, wat betekent dat de potentie er is. Gezocht zal worden, in
samenspraak met organist en cantores, hoe het zangniveau naar een hoger niveau te tillen.
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3.3 Kerkgebouw
De Laurenskerk is een iconisch gebouw in het hart van Rotterdam. Het heeft een kerkelijke
rol, maar er vinden ook talloze andere evenementen plaats. Veel Rotterdammers kennen
vooral de seculiere rol, als monument of als locatie voor onder andere congressen en feesten.
Het is de ambitie van LP en MKOG om de spirituele functie van het gebouw te versterken,
naar voorbeeld van monumentale kerken elders. Hiervoor zal intensieve samenwerking nodig
zijn met de stichting die het gebouw beheert.
Concrete ambities ten aanzien van het gebouw:
• Werkend krijgen van uitzending diensten via kerkdienstgemist.nl
• Herinrichting van het liturgisch centrum, in samenhang met plaatsing nieuw orgel.
• Realiseren van een dagkapel in samenwerking met Stichting. Er is ook een voorkeur om
de kantoren terug te plaatsen naar de Kubussen.
• Realiseren van regulier overleg met de Stichting op bestuurlijk niveau (op uitvoerend
niveau bestaat dit al).

3.4 Citypastor
Beide wijkgemeenten hebben hun eigen predikant voor 0,5 fte. De wijkpredikant van LP heeft
daarnaast vanuit de Algemene Kerkenraad (AK) een opdracht als citypastor. Deze opdracht
is vastgelegd in een door de AK vastgesteld document, ‘De Missionair diaconale taken in de
Laurenskerk’. De directe aansturing van de activiteiten van de citypastor is belegd bij LP, dat
daartoe jaarlijks de AK consulteert voor eventuele aandachtspunten ten behoeve van het
jaargesprek met de predikant.
LP en MKOG hebben zich in gezamenlijkheid sterk gemaakt voor de continuering van het
citypastoraat: het licht in de lijn van deze samenwerking, dat in het periodiek gezamenlijk
overleg van de dagelijks besturen afstemming plaats vindt over de activiteiten van het
citypastoraat, gelet op eerder in dit plan genoemde programmatische afstemming.

3.5 Diaconale projecten
De diaconie is het voornaamste gezicht van de kerk in de stad. LP en MKOG geven dit in
eerste instantie vorm via hun betrokkenheid bij de diaconie van de Hervormde Gemeente
Rotterdam Centrum.
Beide gemeenten hebben daarnaast hun eigen diaconale projecten. Het Laurenspastoraat is
verbonden met het wijkpastoraat Crooswijk. Maaskant Open Grenzen is initiator van het
Stadsklooster. Sinds ruim een jaar is er ook een gezamenlijk project in de vorm van
verbondenheid met Human Aid Now, dat zich bezig houdt met vluchtelingenprojecten in
Griekenland en elders in Europa en het Middellandse Zeegebied. Het streven is om diaconale
projecten vaker in gezamenlijkheid op te pakken.
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3.6 Kringen en werkgroepen
Beide wijkgemeenten hebben vanouds verschillende activiteiten buiten de kerkdiensten om.
De doelen zijn verschillend: verdieping, ontspanning, onderlinge kennismaking, enzovoort. Er
bestaat een principe-afspraak dat activiteiten ook toegankelijk zijn voor leden van de andere
gemeente, maar onder andere door gebrekkige interne communicatie wordt hier minder
gebruik van gemaakt dan mogelijk. Gekeken wordt hoe de samenwerking op dit vlak kan
worden verbeterd.

3.7

Externe en interne communicatie

Naar buiten toe treden de beide wijkgemeenten zoveel mogelijk samen op onder de noemer
‘Kerken in de Laurens’. Dit uit zich in een gezamenlijke huisstijl die wordt toegepast op website,
ledenblad, brochures. In de komende periode wordt bekeken in hoeverre deze huisstijl verder
vorm kan krijgen. Alle vormen van geldwerving en de eigen weekbrieven zullen onder eigen
wijknaam en logo worden uitgevoerd.
De Burendag en Kerkennacht zijn ook vormen van naar buiten gezamenlijk optrekken. Bezien
zal worden of meer evenementen onder de vlag van ‘Kerken in de Laurens’ kunnen
plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor het Laurensonthaal, een groep kerkelijke vrijwilligers die
bezoekers van de kerk over de gemeenten informeert, dat nu vooral door LP gedragen wordt.

4

Samenwerkingsverbanden

4.1 Samenwerking binnen Hervormd Rotterdam
Centrum
De Hervormde Gemeente Rotterdam-Centrum bestaat uit vijf wijkgemeenten (de Prinsenkerk,
Noorderlicht, de Samaritaan, het Laurenspastoraat en Maaskant Open Grenzen), die
gezamenlijk alle kosten dragen en de benodigde gelden bijeenbrengen. Het geld voor het in
standhouden van de kerkelijke activiteiten wordt opgebracht door:
1. Levend geld. Hiermee wordt bedoeld de bijdragen uit:
a. De actie Kerkbalans
b. Collecten
c. Legaten, die worden toebedeeld
2. Opbrengst van het vermogen, zoals rente en dividend. Dit vermogen is in het verleden
opgebouwd door schenkingen, legaten en erfenissen.
De opbrengst van levend geld en de opbrengst van het vermogen, zoals rente en dividend is
niet voldoende om alle kosten te dekken; jaarlijks wordt er daarom geld aan het vermogen
onttrokken. Het onttrokken vermogen (ca. € 30.0000,=) is nu nog relatief klein, toch sluit de
begroting nog met een verlies. Dit verlies vertoont een stijgende tendens.
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Een eerste aanzet om tot een kostendekkende situatie te komen is de opgave van de
wijkgemeenten om zelf de kosten van het traktement van de predikant en de huur van het
gebouw te kunnen bekostigen.
Behoudens een wijkkas voor kleine lopende kosten hebben de wijkgemeenten geen eigen
financiën. Deze zijn geïntegreerd in de begroting van de Hervormde Gemeente Rotterdam
Centrum, die op jaarbasis een omvang heeft van circa 800.000 euro. De begrotingen en
jaarverslagen worden gepubliceerd op de website www.pkn010.nl.
Predikantsplaatsen
De huidige predikant van MKOG heeft een aanstelling voor 0,5 fte. Maaskant Open Grenzen
voldoet net niet aan de eis van zelfbekostiging. De leden worden regelmatig geïnformeerd
over de stand van zaken m.b.t. de actie Kerkbalans en opgeroepen om hun bijdrage, indien
mogelijk, te verhogen. De inkomsten zijn de afgelopen jaren min of meer stabiel gebleven.
De huidige predikant van LP wordt voor 0,5 fte gefinancierd uit door de gemeente opgebrachte
gelden. LP voldoet momenteel aan de eis van bekostiging uit levend geld. Voor nog eens 0,5
fte wordt de predikant gefinancierd door College van Kerkrentmeesters (CvK) en College van
Diakenen (CvD).
Kerkgebouw
De Laurenskerk is eeuwenlang beheerd door de Hervormde Gemeente. Tegenwoordig is het
beheer in handen gelegd van de Stichting Grote of Sint Laurenskerk. We blijven er als
gemeenten echter van overtuigd dat de continuïteit van het gebouw op de lange termijn het
best geborgd wordt doordat een actieve geloofsgemeenschap de Laurenskerk als thuis
beschouwd. Vanuit dat uitgangspunt formuleren we ook onze ambities ten aanzien van het
gebouw.
In 2019 zal een nieuw convenant afgesloten worden tussen de Stichting Laurenskerk en de
Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum, waarin de huur en aanvullende diensten worden
vastgelegd. We streven daarbij naar continuering van de huidige praktijk, inclusief
beheerders/kosters in dienst van de stichting. Ook streven we naar een meer structurele
evaluatie van de onderlinge verhoudingen, bijvoorbeeld door twee maal per jaar een formeel
overlegmoment te organiseren. Op dit moment bezoekt het bestuur van de stichting eenmaal
per jaar de Algemene Kerkenraad, maar daarbij wordt alleen het beleid in grote lijnen
besproken, terwijl de vele praktische interacties ad hoc worden afgedaan.
Daarnaast streven we naar een herpositionering van het gebouw als geheel, waarvoor
mogelijk een ingrijpende verbouwing nodig zal zijn. Hiervoor bestaat een aantal motivaties:
• Het kerkelijk leven in Nederland verandert sterk. Er is sprake van krimp in ledenaantallen,
maar onderzoek laat zien dat de aantrekkingskracht van de grote, centrale kerken in de
steden constant blijft of zelfs aantrekt.
• De spirituele behoefte blijft bestaan, maar minder gebonden aan kerkgenootschappen en
ook niet geconcentreerd op de zondag. Dit vraagt om een meer continue en bredere
spirituele aanwezigheid van de kerk in het publieke debat.
• Wanneer de kerk verhuurd is aan derden, kan zij haar spirituele rol niet vervullen. Dit
vraagt om een oplossing.
• Het toerisme in Rotterdam groeit sterk. Bezoekers verwachten in de Laurenskerk ook
daadwerkelijk een kerk aan treffen, niet slechts een oud gebouw dat er als een kerk uitziet.
Zij kunnen regelmatig geen toegang krijgen vanwege kerkdiensten of verhuringen.
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In zijn huidige inrichting kan de Laurenskerk zijn drie doelgroepen (kerkgangers, toeristen en
bezoekers van evenementen) niet optimaal bedienen, omdat ze elkaar feitelijk uitsluiten. Om
de kerk voor de komende decennia gereed te maken is het wenselijk om te komen tot een
herinrichting die het onder meer mogelijk maakt om tijdens een verhuring tenminste een deel
van de kerk te bezoeken, ofwel als toerist, ofwel als gelovige. Een voor de hand liggende optie
is de inrichting van een dagkapel in de beuk die momenteel voor opslag wordt gebruikt (wat
uit esthetisch oogpunt sowieso niet wenselijk is).
Naast deze hoofdambitie bestaat er vanuit de beide gemeenten een behoefte om de kantoren
van predikanten weer dichter bij de kerk te brengen en het aantal ontmoetingsruimten uit te
breiden.
Overleg
De kerkrentmeesters en de beheerders van de wijkkassen van LP en MKOG gaan jaarlijks
overleggen over onder meer:
• De situatie m.b.t. de jaarlijkse kosten van de Laurenskerk en de geleverde diensten.
• De Hofdame; eventueel een andere locatie voor de Hofdame; i.v.m. de huurkosten.
• Nagaan waar kosten gereduceerd kunnen worden.
• De financiële consequenties doorspreken van eventuele acties en initiatieven. De
kerkenraden van de LP en MKOG te adviseren om deze eventueel bij te sturen.
• Gezamenlijke inkoop en verstrekking van eventuele opdrachten.
• Analyseren van welk vermogen absoluut noodzakelijk is in de komende 10 jaar voor LP
en MKOG en dit verder afstemmen met het CvK.
• Inschatting maken van kosten, die verband houden met toekomstige ontwikkelingen; het
kerkzijn. Dit uiteraard in samenwerking met het CvK.

4.2 Presentatie naar de stad en daarbuiten
Laurenspastoraat en Maaskant Open Grenzen willen zich nadrukkelijk presenteren naar de
stad. De Laurenskerk wordt nu vooral gezien als een (historisch) gebouw waar talloze
activiteiten plaatsvinden. Dat er ook een kerkelijke gemeenschap aan de basis ligt, dreigt soms
onder te sneeuwen.
Bij deze presentatie naar buiten toe is een belangrijke rol weggelegd voor de citypastor. Deze
zal een strategie ontwikkelen om de positie van de kerk in de stad ter hand te nemen. Inzet is
om in elk geval bestaande activiteiten zoals Burendag, Kerkennacht en Laurentiusdag te
consolideren.
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