
Profiel predikant Maaskant Open Grenzen 
 

Maaskant Open Grenzen is een vrijzinnig-protestantse en maatschappelijk betrokken wijkgemeente 

binnen de Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum. Het is een levendige kerkgemeenschap die 

openstaat voor de vraag naar de relatie tussen geloof en samenleving. Ze biedt ruimte aan een 
kritische houdíng ten opzíchte van kerkelíjke en theologische tradities. 
 
Het leven van de gemeente is gericht op ontmoeting. Ontmoetingen vinden plaats 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. Muziek heeft er een 
belangrijke plaats. We zijn ons ervan bewust dat de Laurenskerk niet alleen het onderkomen van de 
gemeente is, maar betekenis heeft voor alle Rotterdammers. We spannen ons daarom in om de kerk 
te delen met anderen, met name de wijkgemeente Laurenspastoraat met wie we onder de noemer 
Kerken in de Laurens intensief samenwerken.  
 
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 Now. 
 
Meer over de wijkgemeente is te vinden op de website:  
https://www.kerkenindelaurens.nl/gemeenten/maaskant-open-grenzen/   
 
Predikant 

Maaskant Open Grenzen zoekt een predikant (m/v/x) voor 0,5 fte. Hij/zij/hen 

 Heeft affiniteit met de grote stad; de problemen, de veelkleurigheíd maar ook de kansen 

en uitdagingen 

 Voelt zich verbonden met het vrijzinnige gedachtegoed, in een theologische, bijbels-
humanistische en culturele context 

 Straalt binnen en buiten de gemeente gastvrijheid uit  

 Vindt samen zoeken interessanter dan het formuleren van antwoorden, wat zich onder 
meer uit in preken en gesprekskringen 

 Is pastoraal sterk ontwikkeld 

 Legt makkelijk contacten, ook buiten de kerk 

 ls eerder een meewerkend voorman dan een sterke leider 
 Is in staat om binnen de Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum samen te werken met 

collega’s van verschillende (theologische) achtergronden 
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