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VOORWOORD
In deze jaargids is het programma van de Kerken in de Laurens, Laurenspastoraat
en Maaskant Open Grenzen, voor het seizoen 2021-2022 gebundeld. Elkaar
ontmoeten, leren van de oude Bijbelverhalen en hun nieuwe uitleg, samen in
gesprek en op pad gaan, en bewust in de Rotterdamse samenleving staan: de
komende maanden is er van alles te doen. Naast informatie over de verschillende
typen kerkdiensten is er muziek in de Laurenskerk, zijn er activiteiten op het gebied
van kunst en cultuur, en verschillende vormen voor een (laagdrempelig) goed
gesprek.
Ook dit jaar weten we vanwege de Corona maatregelen nog niet zeker of alle
activiteiten zullen kunnen vinden. Maar uitgangspunt is uit dat zoveel mogelijk
activiteiten doorgang vinden zoals vermeld in deze gids. Natuurlijk wordt daarbij
rekening gehouden met de regels die het RIVM ons voorhoudt.
Deze jaargids biedt een overzicht van de veelheid aan activiteiten, georganiseerd
door de beide kerkenraden, de predikanten en de activiteiten van het City
Pastoraat. Ook is alle praktische informatie over predikanten, kerkenraden,
pastoraat, diaconale projecten e.d. in deze jaargids bijeengebracht. We hebben de
jaargids zorgvuldig samengesteld, maar verontschuldigen ons bij voorbaat als er
omissies in geslopen zijn. Voor up-to-date informatie betreffende de voortgang
verwijzen we u naar onze gemeentebrieven, onze website en sociale media, en
natuurlijk naar ons eigen kerkblad.
We hopen dat u zich – zeker ook als u de Kerken in de Laurens nog niet zo goed
kent - uitgenodigd voelt om eens te komen kijken, aan een activiteit deel te nemen
of één van de kerkdiensten te bezoeken.
Veel leesplezier en we hopen u het komend seizoen vaak te ontmoeten!
Mede namens ds. Bernard van Verschuer en ds. Harold Schorren,
De redactie,
Carola Scholten, Cor van den Hoek en Liesbeth van Heel.

Redactieadres: kerkblad@kerkenindelaurens.nl
Foto voorpagina: Peter van Wijk
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KERKDIENSTEN
Zondagen
9.00 uur:

vroegdienst
In een samenwerkingsverband van Rotterdamse
Binnenstadsgemeenten van de PKN is er iedere zondag een
laagdrempelige, vroege dienst.

10.30 uur:

hoofddienst
Op de oneven zondagen worden de diensten verzorgd door
Maaskant Open Grenzen (MKOG). Deze diensten hebben een
vrijzinnig karakter.
Op de even zondagen worden de diensten verzorgd door het
Laurenspastoraat (LP). Deze hebben een oecumenisch-liturgisch
karakter met viering van Schrift & Tafel.
Alle zondagen zijn er kindernevendiensten voor kinderen van 4 –
12 jaar. Voor de kleinsten is er een crèche. (zie ook blz. 36)

19.00 uur:

avondvieringen
Van begin september tot en met de eerste zondag van juli
worden er avondvieringen gehouden, afwisselend van karakter.
Er zijn (orgel)vespers, Choral Evensongs en cantatediensten.
Op de derde zondag van de maand is er een cantatedienst.

Weekdagen
Dinsdag Alledagkerk, 12.15 – 12.40 uur
Een moment van bezinning in een korte dienst (tot 12.40 u)
tijdens de lunchpauze. Wisselende voorgangers.
Vrijdag

Gebed voor Vrede en Verzoening, 12.30 – 12.50 uur
Een gebedsmoment dat ons verbindt met plaatsen in de wereld
die vanuit een eigen oorlogsgeschiedenis verlangen naar vrede en
verzoening; zoals Coventry en Dresden.
(zie ook Cross of Nail, blz. 37)
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Avonddiensten
‘s Avonds naar de kerk, dat is een bijzondere ervaring. In de zomer, als het late licht
door de hoge ramen valt, in het winterseizoen als het donker is rondom de kerk.
Elke zondagavond in het seizoen (begin september tot en met 1e week juli) is er
om 19.00 uur een viering, elke zondag met een eigen karakter.




In the Laurenskerk we have Choral Evensong (in English) on the first Sunday of
the month at 19.00 h (with exception for the months January and November).
Evensong is the form of Evening Prayer that is distinctive to the Church of
England and other Churches of the Anglican Communion. It includes elements
from the medieval Latin evening services or Vespers and Compline, and has
been largely unchanged since the first English language Book of Common
Prayer of 1549.The heart of the service consists of the following sequence.
After the opening responses sung by the Minister and Choir, the root of the
Christian faith in the Old Testament are acknowledged by the singing of
Psalms, and by the reading of the First Lesson from the Old Testament. The
Choir then sing Magnificat, the Blessed Virgin Mary’s words of praise, as
recorded by St Luke, when she had been greeted by Elizabeth as the Mother
of the Lord. The Second Lesson is from the New Testament. The Choir sings
Nunc Dimittis, again from St Luke’s Gospel, the words of Simeon when he
recognized the infant Christ as the light of the nations and the glory of Israel.
After an affirmation of faith in the Creed, there are more sung prayers and an
Anthem. The cathedrals and other great churches of the Anglican Communion
maintain a strong choral tradition, of which the singing of Evensong on most
days of the week is an important part. As is customary at Choral Evensong,
much of the service is sung by the Choir alone to special settings. We are all
invited to make or own offering of worship in every part of the service,
whether we ourselves are silent, listening, speaking or singing. We do not
remain seated as if attending a concert, but as worshippers we stand for the
canticles, hymn and Creed, sit to hear Gods’ word, and kneel or sit to pray.
Elke tweede zondag van de maand zijn er gezongen vespers. Vespers of
avondgebed is een getijdengebed zoals we die bijvoorbeeld kennen vanuit de
kloosters. Op vaste tijden op een dag komt men bij elkaar voor gebed. Zo zijn
er bijvoorbeeld ook de metten, lauden en completen. Het getijdengebed
fungeert als antwoord op de vraag van Jezus Christus aan zijn leerlingen om
zonder ophouden te bidden. Het gebed bestaat uit het (gezongen) bidden van
de Psalmen, met hymnen, kantieken en lezingen. Het gebed kan worden
teruggevoerd op het dagelijkse joodse gebed. Voor het recitatief en
responsoriaal zingen, worden we zo mogelijk ondersteund door ervaren
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zangers of een schola. Getijdengebeden kan met overal houden. Het zijn in
beginsel ook geen ambtelijke diensten, maar kunnen spontaan opkomen uit
de gemeenschap. Kenmerkend is dat het gebed is. Stilte en inkeer spelen een
grote rol. Er kan een korte inleiding gegeven worden op de lezing, maar
vanzelfsprekend ontbreekt een preek.


Elke derde zondag van de maand (september t/m mei) is er om 19.00u in de
Laurenskerk een Cantatedienst. In deze vieringen verleent de Laurenscantorij
en het Laurensorkest en meestal solisten medewerking, dit alles o.l.v.
Wiecher Mandemaker. Er klinkt een Cantate van J.S. Bach en een bijpassende
vocaal werk uit een andere tijd. Een korte overdenking en gemeentezang
maken het tot een echte viering. In de maand (maart of april), waarin de
Matthäus Passion wordt uitgevoerd is er geen cantatedienst om 19.00u.

 Op de 4e zondag in de maanden tussen september en juni zijn de vespers om
19.00 uur in de Laurenskerk onder verantwoording van Maaskant Open
Grenzen. De vespers hebben als thema dit jaar “Moreel kompas in nieuwe
tijden”. Hoe verstaan we moderne, nieuwe, waarden zoals Inclusiviteit,
Duurzaamheid, Maakbaarheid, Recht en rechtsgevoel. Sommige vespers
hebben een speciaal thema. Bijvoorbeeld de Vredesweek in september en
Kaarsjesvespers in oktober en maart. Via de gemeentebrieven en het
kerkblad houden we u op de hoogte van het thema van de vesper voor de
betreffende maand.


Elke vijfde zondag van de maand: Bach orgelvespers door Hayo Boerema.
Orgelmuziek in de setting van een avondgebed.

Samaritaan
Gedurende de zomermaanden, juni, juli, augustus, is er om 17.00 uur een
kerkdienst onder verantwoordelijkheid van de wijkgemeente Samaritaan.

Kliederkerk
We starten met een prachtig nieuwe vorm van vieren voor jong en oud. Iedere
vierde zondag van de maand is er Kliederkerk in de Laurens! Rond een verhaal zijn
we creatief bezig, we hebben een korte viering en sluiten af met een kleine
maaltijd. We beginnen om 15.30 uur en eindigen om 17.30 uur.
Kliederkerk is in vele plaatsen een groot succes. Het is over komen waaien uit
Engeland (Messy Church). Samen met kinderen wordt een verhaal of thema
uitgediept. En het verbindt de generaties van kinderen, ouders en grootouders.
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Iedereen is welkom, de deuren staan open! Ook al heb je niets met de kerk. De
verhalen zijn voor iedereen interessant en de brede ontmoeting met elkaar is zo
verrijkend.
Kom je ook?
info: predikant@laurenpastoraat.nl

PROGRAMMERING
Muziek
in de Laurenskerk

2021 - 2022

ONTMOETINGEN
Laurensfoyers
Ontmoetingen aan de eettafel
Een goed gesprek vindt vaak aan tafel plaats, met een maaltijd en leuke gasten. In
onze gemeente zijn de Laurensfoyers een traditie geworden. Zo’n zes keer per jaar
een gezellige avond of middag, een maaltijd, nieuwe en hernieuwde kennismaking
en een gesprek rond een thema. Na zo’n Laurensfoyer zijn we ineens wat meer op
elkaar betrokken.
Bij het schrijven van dit bericht weten we niet hoe de ontwikkelingen zullen zijn
rondom het Corona-virus. Nu is het lastig om bij iemand thuis een Laurensfoyer te
houden met anderhalve meter afstand van elkaar. We zoeken naar goede
alternatieven om de smakelijke ontmoetingen toch verantwoord plaats te kunnen
laten vinden.
Houdt u vooral onze website kerkenindelaurens.nl in de gaten. Ook zal nadere info
volgen in de nieuwsbrief van het Laurenspastoraat “Morgen is het Zondag” en in
“Kerken in de Laurens”. Nadere informatie: Inekevanhouwelingen-rook@chello.nl

Aan tafel voor een goed gesprek
Naar een aarzelende, maar waardevolle start in het afgelopen jaren, zijn we van
plan komend seizoen opnieuw 2 of 3 keer op een doordeweekse avond met een
groep ‘jongeren’ uit de gemeente samen te eten en te kijken waar het gesprek ons
brengt. Geen vooraf vastgesteld thema, maar samen na het werk, om ca. 19.00
uur, aanschuiven aan tafel bij mensen die je misschien nog niet zo goed kent. We
denken aan ca. 6 personen per keer en horen graag of je een keer wilt koken en/of
meepraten. We hebben al een datum geprikt voor september. Nadere informatie
en aanmelding: Liesbeth van Heel liesbeth@v-heel.nl en/of Joost Heere
joostheere@hotmail.com
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Kerkcafé
Sinds een jaar is in de Laurenskerk eens in de twee weken op donderdag middag
tussen 15.00 uur en 17.00 uur Kerkcafé. De inhoud van Kerkcafé is bezoekers van
de Laurenskerk uitnodigen voor een kopje thee of koffie, en voor een gesprek. Het
gesprek is soms in de vorm van een simpele Bijbelstudie en soms zonder duidelijke
structuur. Gezocht worden mensen die af en toe willen meehelpen.
Het eerste kerkcafé is op donderdag 23 september om 15.00 uur.
Bernard van Verschuer (bernardvanverschuer@gmail.com)

Koffieochtenden

e

Met ingang van september is er iedere 3 dinsdag van de maand een koffieochtend
van 10.00 – 12.00 uur in gebouw De Heuvel. Iedereen is van harte welkom voor
koffie en een leuk gesprek. Aan het eind van de ochtend is er ook een broodje voor
de hongerige magen.
Af en toe zal er een spreker zijn of is er
een creatieve activiteit. Maar het
belangrijkste is de ontmoeting.
We hebben de deze tijd gekozen omdat
de dinsdag een marktdag is. Leuk om te
combineren. Maar iedere dinsdag is er
ook om 12.15 uur Alledagkerk in de
Laurenskerk. Een korte viering met
steeds wisselende voorgangers. Wie wil
kan na de koffie en het broodje met ons mee.
Gebouw De Heuvel staat schuin tegenover de Laurenskerk (Grotekerkplein 5). We
gebruiken de grote zaal op de begane grond. De ingang is via de glazen deur om de
hoek aan de Oppert.
Meer informatie bij ds. Harold Schorren, telefoon 06-15195149,
predikant@laurenspastoraat.nl

Groep Atrium
Voorheen de Dijckhovegroep en sinds een paar jaar de groep die in Atrium
bijeenkwam op de tweede dinsdag in de maand. Nu beginnen we in de Kubus,
naast de Laurenskerk, op Prinsjesdag, dinsdag 14 september om 14.30 uur. Als de
omstandigheden het toelaten komen we later mogelijk weer in Atrium bij elkaar.
Voor opgave en informatie: Corry van Eekeren, telefoon 06-15211543 of Bernard
van Verschuer, bernardvanverschuer@gmail.com
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Gluren bij de buren
Wat weten we eigenlijk van elkaar? De kerken van Rotterdam-Centrum
zijn vertegenwoordigd in het oecumenisch Laurensberaad. Daar
zoeken we naar nadere samenwerking en momenten om elkaar als
gelovigen te ontmoeten. Een nieuw initiatief voor ontmoeting is geboren. We
noemen het ‘Gluren bij de buren’. Ieder jaar zal
een van de aangesloten kerken de deuren openen
en een inkijkje geven in de bijzonderheden van de
geloofsgemeenschap. Zo hopen we elkaar beter
te leren kennen, te begrijpen en elkaar te
verrijken.
We kunnen nu nog niet zeggen wanneer de
volgende ontmoeting mogelijk is. Houdt u onze
website en de zondagsbrieven in de gaten.
Ds. Harold Schorren
Voorzitter oecumenisch Laurensberaad

ROND DE BIJBEL
De Bijbelstudie groep in de Kubus.
Tot twee jaar geleden werd deze groep geleid door Taco Noorman. Daarna zijn we
verdergegaan met het boek “Groene Theologie.”
Na een jaar Corona pauze beginnen we weer. We lezen uit de bijbel en praten
erover. Als leidraad gebruiken we het boek “Eenvoudig leven.” Verschillende
schrijvers kozen een Bijbelgedeelte dat iets te zeggen heeft over de zorg voor de
schepping, voor aarde, lucht en water voor mens en dier en plant. Ze ontdekken
dat eenvoudig leven goed leven is.
“Eenvoudig leven; Bijbelstudies over het goede leven. “, Kok Boekencentrum 2021.
Op woensdag 15 september om 15.00 uur in de Kubus komen we de eerste keer bij
elkaar, en daarna elke maand. Met koffie, thee en een lekkernij uit het potje van
Tony Vrijenhoek.
Wel graag opgeven bij bernardvanverschuer@gmail.com

Avond-Bijbelstudie
Startend op 8 september komen we iedere tweede woensdagavond van de maand
samen om dieper in te gaan op de achtergronden bij een Bijbeltekst. Een
interessante studiegroep voor de beginnende en gevorderde bijbellezer.
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In november zal er een toelichting zijn
e
bij het Evangelie volgens Lucas. Op de 1
Advent begint het nieuwe kerkelijke jaar
en volgen we het Lucasevangelie.
De avonden beginnen om 20.00 uur en
vinden plaats op het kantoor van de
kerk, Grotekerkplein 101. Ds. Harold
Schorren zal de bijeenkomsten leiden.
Opgave en info:
predikant@laurenpastoraat.nl

Kring Midrasj
De aartsvaders - Abraham, Isaak en Jakob (bijbel en rabbijnse literatuur)
Het vorige seizoen stond dit thema op het programma; door alle beperkingen
vanwege Corona hebben wij maar 3 keer samen kunnen komen, en dat betekent
dat we het onderwerp slechts voor een deel
behandeld hebben. Komend seizoen willen we
daarom gewoon met de stof verder gaan.
Gelukkig is het onderwerp op zich ook voor
ons vanuit onze eigen christelijke achtergrond
aardig bekend; mèt de bijbel ernaast kunnen
we ons goed richten op het nieuwe en
verrassende dat de Midrasj ons brengt. Ik
breng in herinnering:
De aartsvaders - Abraham, Isaak en Jakob Abram, die vanuit een achtergrond van
afgodsbeelden op weg gaat met de Ene God
en stichter wordt van het monotheistisch Jodendom. Isaak, bekend om de - aan
zijn ouders beloofde - geboorte, die wel heel erg lang op zich laat wachten, maar
met name vanwege zijn rol van offer, louter passief of met instemming? Jakob 'de
vrome' - hielenlichter van Esau, koper van diens geboorterecht, dief van zijn zegen
- tenslotte onbetwist stamvader van de 12 stammen der Israelieten.
De aartsvaders, en niet te vergeten de aartsmoeders: Sara, Rebekka, Lea en
Rachel! - wij christenen, hebben ze (net als de Islam overigens) meegekregen met
het O.T. Via het middel van de Midrasj - het telkens weer zoeken naar actuele
tekstbetekenis - komen we allerlei lijnen en verrassende details op het spoor,
herkennen wij eigentijdse menselijke elementen. Zie bijvoorbeeld:
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"Rebekka vroeg andere vrouwen of zij ook zo'n ondragelijke pijn hadden geleden
gedurende hun zwangerschap, en toen zij vertelden dat ze niet van een geval als
het hare gehoord hadden, begaf ze zich naar de berg Moria, waar Sjem en Eber
hun bet-haMidrasj (leerhuis) hadden. Ze vroeg hen - en Sjem antwoordde: Mijn
dochter, ik vertrouw je een geheim toe. Twee volkeren zijn in je baarmoeder, en
hoe zou jouw lichaam ze kunnen bevatten, als we zien dat de hele wereld niet
groot genoeg voor ze zal zijn om er samen vredig te bestaan?"
Tenslotte: Rabbi Jonathan Sacks, onlangs overleden, geldt als een van de
belangrijkste religieuze leiders in onze tijd. Hij maakt zich zorgen over het geweld
(c.q. de terreur) tussen de 3 godsdiensten. Hij gaat op zoek naar een nieuwe kijk op
de verhalen over de broedervetes. En, stelt hij: de broederjaloezie - menselijke
factor, niet de religie! - is hier de oorzaak van jaloezie en geweld. Sterker nog:
"religie moet deel worden van de oplossing, en een antwoord vol compassie
bieden". Zo leest hij dieper in de teksten a.h.w. verborgen boodschappen, zoals "En
zijn zonen Isaak en Ismael begroeven Abraham samen " (Gen.25:9) en Sacks stelt:
"het is nu de tijd voor joden, christenen en moslims om te zeggen wat ze in het
verleden niet gezegd hebben, namelijk: we zijn allemaal kinderen van Abraham Isaak en Ismael, Jakob en Esau etc. We zijn gezegend. En om gezegend te kunnen
zijn, hoeft er niemand vervloekt te worden. Gods liefde werkt niet op die manier."
We gaan dit seizoen dus verder met de aartsvaders: de tijd die over is zullen wij
dan in overleg invullen, met teksten vanuit hetzelfde thema (Josef?) of met enkele
'losse' joodse thema's (bv. Messiaanse verwachting in het Jodendom; Wat is een
mens?; Hoe goed moet een mens zijn?). In elk geval lezen we met elkaar bijbel en
midrasj en brengen we onze eigen gedachten in met oog op de interpretatie. We
hopen weer op spontane, vrolijke en vruchtbare discussies.
NB Nieuwe belangstellenden zijn altijd zeer welkom. Op het moment echter
kunnen we vanwege de Coronamaatregelen (1.5 m afstand) tijdelijk niet
uitbreiden. Als u wel belangstelling heeft: laat het weten, dan nemen we contact
met u op, zodra nieuwe deelnemers weer mogelijk zijn. Graag!
Plaats: kubus Laurenskerk.
Data: woensdagochtend (10.30 - 12.30 uur) 2021: 13 oktober; 10 november en 8
december; en 2022: 2 februari, 2 maart en 6 april.
Begeleiding: drs. Elsebeth Schorer (telefoon 010-4525016; elsebeth@zonnet.nl),
voor opgave en informatie.
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GESPREKSGROEPEN
Jonge gemeentegroep
Een groep jonge mensen komt zo’n negen à tien keer per jaar bij elkaar op een
avond van 20.00 tot 22.00 uur. Er wordt dan volop met elkaar gesproken over
leven en geloven, over onze plek in deze wereld en onze dromen voor de
toekomst. Vaak best pittige gesprekken. Gesprekken die je meestal niet zo gauw
met je vrienden voert. Gesprekken met veel verheldering, diepgang en gelukkig
ook veel humor!
De leden zijn heel verschillende mensen, met heel verschillende beroepen. We
hebben wel eens geconstateerd dat als we met z’n allen op een onbewoond eiland
zouden landen, we het samen best zouden rooien.
Meestal volgen we een handzaam boekje dat we zelf hebben uitgekozen. We lezen
dan ter plekke een hoofdstuk om vervolgens met elkaar in gesprek te komen.
Geregeld wijken we ook af omdat een existentiële vraag ons bezig houdt of de
realiteit van alledag ons wakker houdt.
De bijeenkomsten worden gehouden in de Hofdame, Grote Kerkplein 101 te
Rotterdam en begeleid door ds. Harold Schorren.
Het seizoen sluiten we af met partners en kinderen met een gezamenlijk eten in de
tuin van de dominee.
Opgave en informatie bij ds. Harold Schorren, telefoon 06-15195149,
predikant@laurenspastoraat.nl

De Thomas Groep
Een gespreksgroep over geloof
‘Wie gelooft, twijfelt. Wie niet twijfelt,
gelooft niet.’ Een voorganger uit de
Lutherse Kerk gaf me die gedachte ooit
mee. En twijfel is ook nooit aan mij
voorbij gegaan. Juist de twijfel zet me in
beweging. Willen weten, op zoek gaan,
vinden en opnieuw twijfelen. Altijd is er
een tijdelijkheid in het zeker weten.
Daarom ook de naam van de
gespreksgroep: ‘De Thomas Groep’.
Thomas die niet kan geloven dat Jezus is
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opgestaan als hij Hem en zijn wonden niet kan aanraken, staat bekend als de
ongelovige Thomas. Maar juist zijn zoeken en vragen, is een zoeken naar betekenis.
Het niet voor lief aannemen vast vaste feiten. En als Thomas dan ziet dat de
Opgestane de wonden van zijn liefde draagt, belijdt hij: ‘Mijn Heer, mijn God’. De
twijfelaar is een gelovige.
Graag wil ik met mensen op zoek gaan, sprekend over het
geloof. We zijn in het afgelopen seizoen begonnen met
het boek ‘Genie of misgeboorte: zeven vooroordelen
over de apostel Paulus’, van Patrick Chatelion Counet.
Aan de hand van dit boek verdiepen we ons in de
schijnbaar weerbarstige Paulus. Ieder keer een boeiend
hoofdstuk. U bent van harte uitgenodigd bij ons aan te
sluiten.
We komen samen op de vierde woensdagmiddag van de
maand in de grote kubus van de Laurenskerk. We
beginnen om 14.00 uur.
Opgave en informatie bij ds. Harold Schorren, telefoon
06-15195149, predikant@laurenspastoraat.nl

Laurenskring
Omstreeks het veertigjarig jubileum van het Laurenspastoraat is de Laurenskring
opgericht. Vanaf 2012 komt deze kring periodiek bijeen aan de hand van een
vooraf afgesproken thema: dat kan bijvoorbeeld een boek, een film of een
tentoonstelling zijn. In het afgelopen jaar schreven wij tijdens een korte workshop,
op een zondagmiddag, ons eigen verhaal in een verstilde, maar koude Laurenskerk.
Bij toerbeurt bereidt één van de deelnemers het thema van de bijeenkomst voor.
De bijeenkomsten vinden vaak plaats bij de deelnemers thuis. Daar is dan
koffie/thee en een eenvoudige lunch.
De bijeenkomsten vinden plaats op de derde zondag van januari, maart, mei,
september en november. De bijeenkomsten beginnen rond half elf en eindigen na
een lunch zo rond twee uur. Inmiddels is er een traditie ontstaan, dat er in de
zomerperiode een buitenactiviteit wordt gehouden in augustus.
De Laurenskring staat open voor nieuwe leden, waarvan wel verwacht wordt, dat
ze zich actief willen inzetten voor de kring en dus ook bereid zijn eens een thema
voor te bereiden, dan wel als gastheer/vrouw voor de kring op te treden.
Nadere informatie over de kring via Henk Moerman hjmoerman@xs4all.nl of Peter
van Burg p.v.burg@xs4all.nl
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CATECHISATIE
Catechisatie
Catechisatie is een aantal keren op afgesproken
zondagen van 10.30 uur tot ca 11.30 uur voor
jongeren uit de middelbare schoolleeftijd. Behalve dat
uit de bijbel gelezen en verteld over het christendom
is er gesprek en discussie. En wat te eten en drinken.
Aan het einde van het jaar maken we een uitstapje.
Afwisselend geleid door Harold Schorren Bernard van
Verschuer. Bij ons kun je voor meer informatie
terecht: ds. Harold Schorren
predikant@laurenspastoraat.nl en ds. Bernard van
Verschuer bernardvanverschuer@gmail.com

KUNST EN CULTUUR
Filosofiegroep
Drie tot vier keer per jaar komt de filosofiegroep bijeen om samen een tekst te
lezen en te bespreken. Teksten van filosofen of theologen uit het verleden of uit
het heden. Ds. Bernard van Verschuer leidt in en er is ruim kennis aan tafel om tot
een uitwisseling van gedachten te komen. Met het aantal huidige deelnemers is de
groep voor dit moment compleet. Data worden in onderling overleg vastgesteld.
Meer informatie bij ds. Bernard van Verschuer bernardvanverschuer@gmail.com
of Liesbeth van Heel liesbeth@v-heel.nl

Filmclub
Het afgelopen filmseizoen was voor de filmclub een jaar vol hindernissen. Dan was
er wel de mogelijkheid om na afloop koffie te drinken in de bioscoop, dan weer
niet en op een gegeven moment zaten wij thuis achter de laptop of computer om
een film te bekijken, met hierna een zoom-gesprek: onze zogenaamde
thuisbioscoop. Gelukkig was ons laatste filmbezoek weer in de bioscoop. Wij hopen
dus nu weer op betere tijden.
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De filmclub is een laagdrempelige bijeenkomst van geïnteresseerden, die graag
eens naar een film willen gaan, maar niet alleen. Vaak is er na het zien van een film
behoefte om hierover te praten. De filmclub voorziet in deze behoefte. Na afloop
zitten wij gezellig na te praten over wat de film ons heeft gezegd. Vaak heel
verhelderend o.a. over aspecten die wij niet gezien of begrepen hebben en/of wat
ons heeft aangeraakt.
Naar welke films gaan wij? Wij zijn beperkt in het aanbod, omdat wij afhankelijk
zijn van dag en tijd. Zo mogelijk naar een net uitgekomen film, of een film uit de
oude of nieuwe geschiedenis, een documentaire, een ingrijpende persoonlijke
gebeurtenis uit een gezinsleven. Wij houden niet zo van thrillers. Laat u verrassen
is het motto!
Wij gaan naar de film
– op de 2e woensdag van de oneven
maand en
– op de 2e donderdag van de even maand.
Periode: september 2021 t/m juni 2022.
Onze eerstvolgende bijeenkomst is op
woensdag 8 september a.s.
Voor de woensdagen krijgt u op de
dinsdag hieraan vooraf bericht welke film
het gaat worden; voor de donderdag hoort u dat eveneens op de voorafgaande
dinsdag. Iedereen is welkom.
Wilt u meedoen, dan kunt u zich opgeven bij de film coördinator: Annechien
Boukema anne.chien@12move.nl

Literaire kring
Goed geschreven boeken doen je in een andere wereld belanden. Soms vol
herkenning, een andere keer vol verwondering, met humor, of ontroering, je kunt
er helemaal door gegrepen worden. Soms moet je er moeite voor doen, de taal is
stug, het onderwerp blijft ver van je afstaan, je herkent er weinig in, de inhoud
staat je tegen. Het is boeiend en verrassend hoe de mede-lezers dat boek, die
tekst hebben beleefd en ervaren. In een open sfeer delen we onze gedachten en
meningen erover. Het kan je mening versterken of juist doen veranderen en soms
zelfs verrijken. We komen 8 tot 9 maal bij elkaar, van september tot en met
april/mei.
Voor het nieuwe seizoen heeft iedereen een boek voorgedragen en de keuze voor
de eerste bijeenkomst is gevallen op “Het meesterwerk“ van Emile Zola.
17

Op donderdag 16 september beginnen we het nieuwe seizoen in De Hofdame,
rond de tafel in de kamer van Maaskant/Open Grenzen.
Om 20.00 uur staat de koffie of thee klaar en om 20.15 uur gaat de
boekbespreking van start, uiterlijk om 21.45 uur stoppen we.
Er is weer ruimte voor nieuwe leden: van harte welkom om eens een avond mee te
doen, te luisteren en daarna te beslissen om vaker te komen, of om het bij die ene
keer te laten.
Aanmelden kan bij Letty Pak, via de mail lettypak@freedom.nl of middels een appje 06-2954 8643.

De Gesprekskring Senioren
Eind september 2021 a.s. start voor het zevende jaar De (senioren) Gesprekskring
van Maaskant Open Grenzen (MKOG). Doel van de kring is om door gedachten
wisseling en discussie, kennis en inzicht over uiteenlopende maatschappelijke,
religieuze en filosofische onderwerpen, te verdiepen en te vergroten. De
bijeenkomsten vinden plaats op de laatste vrijdag van de maand van 15.00 uur tot
17.00 uur. Circa 10-14 personen nemen regelmatig deel aan de kring.
In 2020-2021 zijn de bijeenkomsten in verband met corona pas gestart in februari
2021. Tijdens de laatste bijeenkomst van dit seizoen konden we elkaar weer fysiek
ontmoeten in de tuin van Dia Aris.
Afgelopen seizoen zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
 Het interview met Marli Huijer “Niemand heeft recht op een zo lang mogelijk
leven” in de NRC van 15 januari 2021.
 Een interview met Edith Eger (Amerikaans psycholoog en Holocaust
overlevende) via YouTube en het “Tien geboden" gesprek met haar inTrouw
van mei 2019.
 Een interview in NRC met cultuurfilosoof Ad Verbrugge met zijn waarschuwing
tegen te intensieve bemoeienis van de overheid met de mens tijdens
coronatijd.
 Het gedicht van Amanda Gorman, uitgesproken bij de inauguratie van de
president van Amerika, Joe Biden: "The Hill We Climb”.
 De Fundamenten van Ramsey Nasr.
De eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen zal zijn gewijd aan racisme, (mede)
naar aanleiding van het boek van Dido Michielsen: 'Lichter dan ik” (over het leven
van de betovergrootmoeder van de schrijfster op Java).
Ernst de Zwart zal ons over zijn familiegeschiedenis vertellen onder vergelijkbare
omstandigheden in Oud Nederlands Indië.
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Omdat de bijeenkomsten worden gehouden bij Dia Aris, thuis aan de
Mathenesserlaan 525B, staat de groep beperkt open voor nieuwe deelnemers.
Degenen die geïnteresseerd zijn deel te nemen aan de bijeenkomsten kunnen
contact opnemen met Dia Aris darisvanderiet@gemail.com of met Jenneke Vijlbrief
jennekevijlbrief@me.com

De (post) corona leesclub
Tijdens de lock-down begonnen we een leesgroep per videoverbinding. Een aantal
vrijdagmiddagen van 16.00 tot 17.00 uur. Aanleiding was de vraag van een
gemeentelid om aandacht te besteden aan een boek van ds. C. ter Linden. Nadat
we het in een paar middagen hadden doorgesproken gingen we verder met een
nieuw boek over Jezus (Henk Bakker), vervolgens als reactie daarop een ander
boek over Jezus (Rochus Zuurmond). Daarna lazen we een essay van de Duitser
Philipp Blom; toen we het uit hadden was de Corona lock down voorbij.
Nu gaat de leesclub in september verder, niet per video maar in levende lijve.
Voorstel is om als eerste te lezen (stukken uit) een boek met opstellen “Leven met
euthanasie” samengesteld door o.a. Theo Boer. De standpunten rond euthanasie
in Nederland zijn permanent in beweging. Nadat in 2001 de euthanasiewet van
kracht werd volgde een doorgaand debat mede als gevolg van een schuivende
interpretatie van de wet. De samensteller van de bundel, Theo Boer, is een ethicus
die over euthanasie een genuanceerd standpunt inneemt.
Een ander boek dat gesuggereerd werd is een boek over Maria, de moeder van
Jezus, door Arnold Huijgen. Opmerkelijk omdat de schrijver docent is in Apeldoorn,
de Christelijk Gereformeerde predikanten opleiding. Huijgen schrijft over de Maria
van de bijbel en over de Maria uit de christelijke traditie.
Data worden in overleg vastgesteld. Opgeven bij bernardvanverschuer@gmail.com

Kunst stelt alles voor
Lezingen in de Laurenskerk i.s.m. het Chabot Museum
Wat hebben kunst en religie eigenlijk gemeen? Ik denk dat kunst
je voor even meeneemt uit het alledaagse en je uitdaagt, schokt
of inspireert om met nieuwe ogen naar de werkelijkheid te kijken. Hetzelfde doet
m.i. de liturgie in de kerk door rituelen, woorden en muziek. Niet het alledaagse
met een religieus sausje, maar de ervaring van het totaal andere. Alle reden om
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kunst eens te laten spreken in de ruimte van de kerk, een ontmoeting van
gelijkgestemden.
Er waren drie zondagmiddagen
gepland in de Laurenskerk rond een
kunstwerk uit de collectie van het
Chabot Museum. Maar helaas
konden deze geen doorgang vinden.
We hopen komend seizoen u wel te
kunnen uitnodigen.
Meer informatie: ds. Harold
Schorren, telefoon 06-15195149
contact@citypastor010.nl

Heuvelredes
Lezingen in cultureel centrum De Heuvel
Grotekerkplein 5 te Rotterdam
Drie keer per jaar organiseert de citypastor een lezing op het
snijvlak van samenleving, cultuur en religie in de grote zaal van cultureel centrum
De Heuvel. Alle Rotterdammers en andere geïnteresseerden zijn welkom om n.a.v.
een interessante en toegankelijke inleiding met elkaar in gesprek te gaan, samen te
leren en elkaars ideeën te proeven.
De naam ‘Heuvelrede’ is gekozen met een knipoog naar de Bergrede van Jezus in
het evangelie volgens Matteüs en de Veldrede in het evangelie volgens Lucas.
Nadere info: contact@citypastor010.nl
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Oecumenische leerkring
De oecumenische leerkring heeft deelnemers uit verschillende kerken in
Rotterdam, waardoor in de discussies verschillende zienswijzen en tradities
over tafel gaan. We leren op een andere manier naar ons eigen geloof te
kijken, te luisteren naar andere visies én bespreken een theologisch thema
waar we allemaal wat van opsteken.
Vorig jaar begonnen we met het lezen van onderstaand boek, maar we
kwamen door Covid-19 niet ver. Daarom in de herhaling:
Elf predikanten lezen een bijbels verhaal door een autobiografische bril. Ze
verbinden hun bijbelse held met hun eigen levenservaringen. In “Mijn held en
ik” vertellen ze hierover en nemen ons mee in het verhaal van hun held. Een
verfrissende manier waardoor je weer op een andere manier bijbelverhalen
leest.
In de Oecumenische leerkring lezen we een selectie uit deze verhalen.
Daarnaast zoeken we ook of wijzelf een held(enverhaal) in de bijbel kunnen
vinden, die we kunnen verbinden met ons eigen levensverhaal
Data: 28 september, 12 oktober,
9 november, 11 januari, 8 februari,
8 maart, 12 april en 17 mei
elke keer van 10.00-12.00 uur.
Plaats: de kerkenraadskamer van de
Remonstrantse Kerk, Museumpark 3
Begeleiding: ds. Tjaard Barnard
en ds. Katinka Broos
Kosten: koffie en thee: € 10,--,
en de kosten van het boek:
Bert Dicou en Koen Holtzapfel (red)
“Mijn held en ik. Autobiografisch bijbellezen”.
Skandalon € 16.95
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REIZEN & UITSTAPJES
Seniorenreis
Komend seizoen hopen we weer een reisje met u te kunnen ondernemen.
Nadere informatie verschijnt natuurlijk in de kerkbladen.
ds. Bernard van Verschuer en ds. Harold Schorren

BIJZONDERE FEEST- EN GEDENKDAGEN
Herdenking 14 mei 1940
City Pastoraat
Het bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940 wordt jaarlijks met tal van
activiteiten herdacht. In 2020 was het 80 jaar geleden dat grote delen van
Rotterdam door bommen en brand verwoest werden.
Vaste onderdelen van de herdenking zijn:
Statenweg, 10.00-10.30 uur
Herdenking van het ultimatum aan de stad bij het monument aan de Statenweg
tegenover nr. 147 met kranslegging door burgermeester ing. A. Aboutaleb.
Laurenskerk Rotterdam, 12.00-12.45 uur
Gedachtenisbijeenkomst o.l.v. Laurenspastor ds. Harold Schorren.
Plein 1940, 13.00-13.45 uur
Herdenking bombardement bij het monument ‘De Verwoeste Stad’ van Ossip
Zadkine op Plein 1940 , kranslegging door burgemeester ing. A. Aboutaleb.
13:29-13.39 uur
(Kerk)klokken luiden binnen de Brandgrens ter herinnering aan de duur van het
bombardement van Rotterdam.
Centrale Bibliotheek Hoogstraat, 20.00-22.00 uur
H.J.A. Hoflandlezing
Het bombardement van
Rotterdam op 14 mei 1940
was de opmaat tot de
bezetting van ons land door
nazi-Duitsland. Van de ene
dag op de andere werden
mensen voor dilemma’s
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gesteld, die bepalend zouden zijn voor hun lot of dat van anderen. Wie van het
verleden wil leren doet er goed aan zich in deze dilemma’s te verdiepen. De
geschiedenis is een optelsom van de keuzes die mensen maken, niet alleen in
oorlogstijd maar ook in vredestijd. We spiegelen onze levens aan de
gebeurtenissen van toen, zoeken de verschillen en overeenkomsten en vragen ons
af welke de morele dilemma’s van de eigen tijd zijn. Een zoektocht in de schaduw
van het verleden naar wie wij zijn en wie wij willen zijn.
Nadere informatie: ds. Harold Schorren, predikant@laurenspastoraat.nl

Jom Hasjoa
Van 27 tot en met 28 april 2022 wordt wereldwijd de vernietiging van de Joden in
de tweede wereldoorlog herdacht. In de Laurenskerk is er op zondagavond 1 mei
van 19.00-20.00 uur een gedachtenisdienst. Tijdens de dienst gedenken we dat
vele joden uit Rotterdam zijn weggevoerd en zijn vermoord. Én we gedenken de
slachtoffers van huidige conflicten in de wereld.
Al meer dan vijfendertig jaar wordt in Rotterdam, in de Laurenskerk, jaarlijks een
Sjoa herdenkingsdienst gehouden. De diensten worden georganiseerd door het
“Sjoa beraad Rotterdam”, een groep die bestaat uit betrokken leken en
predikanten en leden van de Joodse gemeenschap, ooit gestart vanuit een
verbinding van de Raad van kerken in Rotterdam met de Joodse gemeenschap in
Rotterdam. Het initiatief werd daartoe genomen door ds. Huib van der Steen.
Zie voor meer informatie www.sjoaberaadrotterdam.nl

Keti Koti
Herdenking en Viering van Afschaffing Slavernij
Tijdens Keti Koti herdenken en vieren wij de afschaffing van de slavernij in
Nederland en Suriname. Op 30 juni is de herdenking. Het bevrijdingsfeest vieren
wij op 1 juli met een Keti Koti Festival. Op
die dag in 1863 werd de Emancipatiewet
van kracht en werd slavernij in Suriname
en de Nederlandse Antillen afgeschaft.
Keti Koti, spreek uit: [kittie’kottie],
betekent letterlijk Ketenen Gebroken. In
Rotterdam staat het monument ter
herdenking van de slavernij aan de
Lloydkade, op de plek waar schepen van
de Rotterdamse
slavenhandelsmaatschappij Coopstad en Rochussen vertrokken naar Afrika. Keti
Koti Rotterdam is Echt Rotterdams Erfgoed.
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Op 30 juni, de avond voorafgaand aan de Keti Koti viering van 1 juli, zal een
plechtige herdenkingsbijeenkomst plaatsvinden bij het Rotterdamse
slavernijmonument. Om 20.00 uur worden twee minuten stilte in acht genomen,
ter nagedachtenis van de slachtoffers van de transatlantische slavenhandel en de
slavernij in de Nederlandse koloniën. De ceremonie wordt ingeleid door een apintiritueel, waarmee respect wordt betoond aan de voorouders van al degenen die uit
Afrika zijn meegevoerd om in slavernij te dienen. Burgemeester Aboutaleb zal een
krans leggen bij het monument.
Rotterdammers, maatschappelijke organisaties en bedrijven worden van harte
uitgenodigd bij deze plechtigheid aanwezig te zijn en daarmee een eerbetoon te
brengen aan de slachtoffers van slavernij.

Herdenking 15 augustus 1945
Op maandag 15 augustus 2022 wordt landelijk het einde van de Tweede
Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië herdacht. Het is een droef deel van
onze Nederlandse geschiedenis waaraan lange tijd nauwelijks aandacht is besteed.
Eigen wonden lieten soms geen ruimte voor de pijn en de verhalen van anderen.
Vaak werden en worden de herinneringen niet gedeeld omdat de inhoud
ondragelijk is. Naast alle pijn en verdriet van de ervaringen in het voormalig
Nederlands-Indië kwam ook het stilzwijgen; men zocht erkenning maar vond het
niet. Gelukkig is er in de jaren meer en meer openheid gekomen, hoe
confronterend soms ook. Op verschillende plekken zijn
monumenten verrezen om stem te geven aan deze
geschiedenis, en zijn er ook bijeenkomsten om te
gedenken en te blijven herinneren.
In Rotterdam wordt de bijeenkomst georganiseerd door
Stichting 15 augustus 1945. Centraal staat het hijsen
van de vlag bij de Vlaggenparade. Wij willen kijken hoe
wij in de toekomst als Laurenskerk onze betrokkenheid
vorm kunnen geven.
Nadere informatie: ds. Harold Schorren,
predikant@laurenspastoraat.nl

Allerheiligen
Op zondag 31 oktober vieren wij in de Laurenskerk Allerheiligen. Op deze dag
gedenken wij onze overleden gemeenteleden en dierbaren. U bent om 10.30 uur
uitgenodigd in de dienst van Maaskant Open Grenzen of om 19.00 uur in de viering
van het Laurenspastoraat.
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De Kerk heeft sedert de 9e eeuw de gedachtenis van haar gestorven
gemeenteleden gevierd in verbondenheid ‘met alle heiligen’. Als datum werd
daarvoor 1 november gekozen. Wij gedenken onze gemeenteleden die in het
afgelopen jaar zijn overleden op de zondag die het dichtst bij 1 november ligt.
Bij ‘heiligen’ denken wij aan de grote namen van mensen die een ‘heilige’ status
hebben gekregen binnen de Kerk. Maar bij het woord heilig mogen we denken aan
‘geroepen zijn’, ‘apart gesteld’, ‘toegewijd aan Gods toekomst’, zoals Paulus
spreekt over de gemeente van Christus als heiligen. Er is dan ook een duidelijk
onderscheid met het rooms-katholieke vieren van Allerheiligen en Allerzielen. De
oecumenisch-protestantse liturgie voegt het weer samen in één ongescheiden
viering.
Samen met alle heiligen, grote namen en kleine namen, van eeuwen geleden en
van vandaag, zijn wij één kerk in hemel en op aarde. Een schare die niemand tellen
kan, levend van Gods liefde. Bij alle verdriet dat deze gedachtenis weer oproept, is
dit een verwachtingsvol perspectief. Degenen die wij niet meer in ons midden
hebben zijn de heiligen ons voorgegaan.
Ieder jaar zijn het indrukwekkende diensten van herinneren en vooruitzien, van
gemis en troost, van je gedragen weten in elkaars liefde. En dit alles in de heilige
ruimte van de ontmoeting met de Eeuwige die liefde is, en trouw is tot in
eeuwigheid.
Nadere informatie bij ds. Harold Schorren predikant@laurenspastoraat.nl en ds.
Bernard van Verschuer bernardvanverschuer@gmail.com

Allerheiligen Kaarsjesavond
Op zondagavond 24 oktober is er een
“kaarsjesavond,” omdat kort het
daarna, op 2 november Allerzielen is.
Rotterdammers worden uitgenodigd
om een kaars aan te steken voor
iemand die ze missen.
De kerk is open van 17.00 uur tot ca
19.00 uur. We sluiten om 19.00 uur af
met een kort gezamenlijk moment.
Hulp bij ontvangst, gesprek en koffie
en thee schenken is welkom.
Voor meer informatie of opgave kunt
u contact opnemen met: Liesbeth van Heel, liesbeth@v-heel.nl of Carola Scholten,
tomcarol@xs4all.nl
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Inzet vanuit de gemeenten voor de Samenleving

KERK VOOR DE SAMENLEVING

Inzet vanuit de gemeenten voor de samenleving
Wijkpastoraat Crooswijk

Wijkpastoraat Crooswijk
Voedselbank & het Open Huis
Nieuwe Crooswijkseweg 82d
3034 PS - (010) 411 82 30

Het Wijkpastoraat in Crooswijk is één van de diaconale projecten van het
Laurenspastoraat en gaat daadwerkelijk de strijd aan in deze volkswijk tegen
eenzaamheid en armoede. In het huiskamerproject ‘Open Huis’ vinden velen een
veilige thuishaven en genieten weer anderen van deelname aan de crea- of
breiclubs of bingo. Maar we organiseren ook uitstapjes en, samen met Goud van
Noord, vakantieweken voor kinderen en senioren. Tijdens onze wekelijkse uitdeling
van de Voedselbank springen we regelmatig bij als er ook andere noden zijn. Er is
een Vraagbaak-spreekuur en er worden noodpakketten uitgedeeld. De parttime
diaconaal werker, Erik Maan, doet
daarnaast ook huis- en ziekenbezoek
en leidt elke derde zondag van de
maand van 15.30 tot 16.30 uur het
laagdrempelige Kerkcafé, waar
iedereen welkom is. Tevens is er op
alle christelijke feestdagen een
gezellige ontmoeting met een viering.
Op deze manier zijn we ‘geloof in
actie’ en geven we handen en voeten aan het evangelie. Adres van het Open Huis:
Nieuwe Crooswijkseweg 82c
Telefoon: 010-4118230
E-mail: wijkpastoraatcrooswijk@gmail.com

Project Human Aid Now
Als diaconaal project steunen wij als wijkgemeente Maaskant Open Grenzen de
stichting Human Aid Now. Deze stichting ondersteunt vluchtelingen in Griekenland
en bij Calais (Frankrijk), in Belgrado (Servië) en in Amsterdam. De ondersteuning
bestaat uit het opzetten van o.a. scholen voor de kinderen, voedselvoorziening en
winkeltjes waar gratis kleding gehaald kan worden. In de Coronatijd heeft de
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ondersteuning een groot
deel van de tijd
plaatsgevonden in
Amsterdam. Waar nodig
werd er wel geprobeerd
contact te blijven houden
met Griekenland en vooral
financieel gesteund.
Via de website www.humanaidnow.org kunt u direct doneren en meer informatie
lezen over het goede werk van deze stichting. Binnen onze wijkgemeenten zullen
we meerdere keren per jaar aandacht aan dit project besteden en ook regelmatig
collecteren hiervoor.
Voor informatie over wanneer wij aandacht besteden aan dit project kunt u
contact opnemen met Annelies van Heest anneliesvan_heest@hotmail.com
of Carola Scholten tomcarol@xs4all.nl

Wake
Elke eerste zondag van de maand is
er een wake bij het Detentiecentrum
bij vliegveld Zestienhoven. Je bent
van harte welkom om samen met ons
d.m.v. liederen, gedichten, gebeden
en verhalen uitdrukking te geven aan
je schaamte en onvrede over het
Nederlandse vreemdelingenbeleid.
Meer informatie vindt u op
https://www.samen010.nl/projecten
/alle-projecten/welkom-onthaal/

Stadsklooster Rotterdam
Op initiatief van leden van Maaskant Open Grenzen is het Stadsklooster Rotterdam
opgericht. Het Stadsklooster is een woongemeenschap voor alleenwonenden. Het
Stadsklooster heeft een christelijke basis: om er te wonen hoef je geen christen te
zijn maar er wordt wel verwacht dat je de uitgangspunten deelt; een goede vorm
van samenleven met de medebewoners volgens vaste afspraken, aandacht voor
elkaar en inzet voor de buurt. Het idee is dat je zelfstandig woont, regelmatig met
elkaar afspreekt en dat je, wanneer nodig, op de hulp van een ander kunt rekenen.
De woningen, eenvoudige maar lichte tweekamerappartementen, worden
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beschikbaar gesteld door wooncorporatie Woonbron. Ze liggen in de Amelandse
en Schoklandse straat, vlak bij het Zuidplein. In de Amelandse straat is een
gemeenschappelijke ruimte voor ontmoeting. Er zijn nu 10 bewoners van het
Stadsklooster, de eerste bewoners trokken er eind 2017 in. Waarschijnlijk komen
er nog wat bij.
Er is uit de Laurenskerk een werkgroep die het Stadsklooster begeleidt. Wie er
meer over wil weten kan bij ds. Bernard van Verschuer terecht:
bernardvanverschuer@gmail.com

Pauluskerk

Het Diaconaal Centrum Pauluskerk komt op voor álle mensen in Rotterdam en
omgeving die het zonder hulp niet redden: dak- en thuislozen, verslaafden,
psychiatrische patiënten, mensen zonder verblijfsvergunning, mensen zonder
betaald werk, jongeren zonder gevoel voor richting in hun bestaan en kwetsbare
ouderen. Uitgangspunt voor de Pauluskerk is het belang en het ‘perspectief op
beter’ van deze mensen. En dus is ieder mens bij ons onvoorwaardelijk welkom.
Door de haperende economie, zware bezuinigingen op de maatschappelijke
opvang, sociale zekerheid en gezondheidszorg en een steeds strenger
vreemdelingen- en asielbeleid is het voor veel van onze bezoekers steeds
moeilijker geworden zich in onze maatschappij staande te houden. Zonder hulp is
het voor hen nauwelijks mogelijk het tij te keren. Juist voor hén willen we er zijn.
En via onze activiteiten willen we hen als het even kan weer nieuw perspectief
bieden.
Verdere informatie vindt u op: www.pauluskerkrotterdam.nl

28

DE WIJKGEMEENTES
ORGANISATIE

INLEIDING
Twee wijkgemeentes hebben hun thuishaven in de Laurenskerk; de oecumenischliturgische wijkgemeente Laurenspastoraat en de vrijzinnige wijkgemeente
Maaskant Open Grenzen. Er is een zeer goede en hechte samenwerking tussen
beide wijkgemeentes. Ze onderscheiden zich van elkaar in de vorm van de
eredienst, maar vinden elkaar des te meer in de theologische visie op cultuur en
samenleving.
Het nieuwe beleidsplan laat zien dat verdere samenwerking gezocht wordt in
programmering en activiteiten zonder in te leveren op de waarde van elkaars
eigenheid.
Beide wijkgemeenten maken deel uit van de Hervormde Gemeente Rotterdam
Centrum. Daartoe behoren nog vier wijkgemeenten, die hun diensten in andere
gebouwen houden. Meer hierover vindt u op de website www.pkn010.nl

WIJKGEMEENTE LAURENSPASTORAAT
Predikant
Sinds 31 maart 2019 is ds. Harold
Schorren predikant van de
wijkgemeente Laurenspastoraat
(Laurenskerk) en tevens citypastor in
Rotterdam.
Hij werd geboren op 7 maart 1964 in
Almelo. Voor zijn studie theologie aan
de Rijksuniversiteit Groningen
verhuisde hij naar Groningen. In een
tussenperiode heeft hij gewerkt voor
de GGD Groningen waar hij o.a. leiding heeft gegeven aan het Jongens Prostitutie
Project. In 2001 werd hij bevestigd als predikant in Ezinge, een dorp ten
noordwesten van de stad Groningen. In 2007 werd hij verbonden aan de kerkelijke
gemeente in Breukelen, dicht bij Utrecht.
Sinds maart 2019 woont hij met heel veel plezier in deze stad.
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Kerkenraad
Het Laurenspastoraat wordt bestuurd door de kerkenraad. In dit gezamenlijke
bestuur zitten ouderlingen (-kerkrentmeester), diakenen en de predikant.
De leden van de huidige kerkenraad zijn:
Marianne Amelink, ouderling
Pieter de Bruin, diaken, lid dagelijks bestuur
Thijsien Driespong, diaken
Hildegard Faber, ouderling met bijzondere opdracht
Raimond Fraanje, ouderling
Marco Hoogerbrugge, ouderling-kerkrentmeester
Marcel van Hove, diaken met bijzondere opdracht
Monique de Jong, diaken
Wim de Jong, diaken
Jan Moerman, diaken met bijzondere opdracht
Marion Moerman, ouderling
Nico Nieboer-Kok, ouderling, scriba, e-mail scriba@laurenspastoraat.nl; lid
dagelijks bestuur
Arja den Ouden, ouderling-kerkrentmeester, administrateur Laurenspastoraat
André Ouwehand, ouderling-kerkrentmeester, penningmeester Laurenspastoraat,
e-mail penningmeester@laurenspastoraat.nl; lid dagelijks bestuur
Lesley Polak, diaken
Marco Samson, diaken
Coreline Schep, diaken
Harold Schorren, predikant, 06-15195149 of via e-mail
predikant@laurenspastoraat.nl; lid dagelijks bestuur
Louise Urlings, diaken
Iteke van der Vlugt, diaken
Peter van Wijk, diaken
De kerkenraad vergadert op de eerste donderdag in de
maand, met uitzondering van de maand augustus.
De kerkenraad is bereikbaar via het mailadres van de scriba.

50 jaar Laurenspastoraat
Op 7 maart 1971 werd het Laurenspastoraat opgericht. Liturgie en muziek werden
grote pijlers van de jonge wijkgemeente. En na vijftig jaar komen mensen nog
steeds van overal om in de diensten van het Laurenspastoraat opgetild te worden
door de liturgie, de muziek, de eigentijdse verkondiging en de openheid van de
gemeente.
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Helaas kon de feestweek niet in 2021 doorgaan. De commissie is nu bezig met het
plannen van verschillende activiteiten voor het komende seizoen. Niet alleen in de
Laurenskerk, maar vooral ook daarbuiten!

Pastoraat
Er is een belangrijke boodschap die we in het geloof meekrijgen: we leven niet als
mens alleen. We zijn elkaar gegeven om elkaar tot steun en tot zegen te zijn. Dat
was in de vroegchristelijke gemeente al het wezenskenmerk. Zorg voor elkaar, zorg
voor de wereld om ons heen. We willen als gemeente graag op elkaar betrokken
zijn, delen in elkaars vreugde en naast elkaar staan wanneer er zorg is of verdriet.
Onze predikant en het pastoraal team zijn altijd bereikbaar wanneer een goed
gesprek nodig is, raad en steun in moeilijke en verdrietige situaties, of gewoon
even een luisterend oor wanneer niemand meer tijd voor je lijkt te hebben. En
natuurlijk, ook de geloofs- en zinvragen kunt u met ons bespreken. Al onze
gesprekken zijn vertrouwelijk, dus u kunt ons alles vertellen.
De betrokkenheid gaat natuurlijk niet alleen via gesprekken met predikant en
pastoraal team. Er zijn vrolijke en verdrietige momenten die u soms wilt delen met
anderen. Ook gemeenteleden vinden het prettig om u nabij te zijn met een
telefoontje of een kaartje. Maar hoe houden wij onze gemeenteleden op de
hoogte van elkaars situatie? Dat kan door melding te maken in de afkondigingen in
de eredienst, door de bloemen uit de dienst aan iemand te geven, door voorbede
te doen, of door aandacht voor iemand te vragen via ‘Morgen is het Zondag’ of
‘Kerken in de Laurens’. Dat kunnen we natuurlijk niet zomaar doen. Geheel terecht
worden we ook beschermd in onze privacy. Om een voorbeeld te noemen: de een
is open over zijn of haar ziekte en vindt het fijn daarin breed door de gemeente
gesteund te worden, de ander wil het liever klein houden en vindt misschien alle
mogelijke aandacht en vragen te confronterend en emotioneel. We moeten elkaar
dan ook respecteren in onze persoonlijke keuzes. Lid zijn van een gemeente
betekent niet dat je alles van jezelf moet delen.
We hebben zowel in de kerkenraad als in de pastorale werkgroep gesproken over
hoe we hier nu zo zorgvuldig mogelijk mee omgaan. De volgende heldere
afspraken zijn gemaakt.
•
Er wordt altijd vooraf aan de betrokkene gevraagd of een afkondiging, een
voorbede en/of een vermelding in ‘Morgen is het Zondag’ of ‘Kerken in de
Laurens’ gewenst is.
•
De bloemen uit de dienst gaan ook enkel naar mensen die toestemming
hebben gegeven hun vreugde, zorg of verdriet te delen met de gemeente.
Het in acht nemen van de privacy betekent natuurlijk niet dat we niet op de hoogte
willen zijn van wat er in de gemeente speelt. Mocht u iets horen of weten
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waarvoor aandacht gevraagd wordt, dan kunt u altijd contact opnemen met de
predikant of de voorzitter van de pastorale werkgroep. Zij zullen vertrouwelijk met
uw informatie omgaan en nagaan of er behoefte is aan pastorale aandacht.
Alle mensen die zich bij het Laurenspastoraat als lid of vriend hebben laten
inschrijven hebben bovendien een contactpersoon uit de pastorale werkgroep. In
die groep zitten momenteel: Marianne Amelink (ouderling), Sija Burggraaf, Cor van
den Hoek, Ineke van Houwelingen, Hannie van Keulen, Kees Koning, Anneke van
Mansum en Reneé Tiller. Het kan natuurlijk ook zijn dat u zelf vreugde of zorg hebt
of hebt gehad en het jammer vindt dat er geen aandacht vanuit de kerk is of is
geweest. Wij zijn hierin natuurlijk afhankelijk van de informatie die we
binnenkrijgen. Schroomt u dus echt niet om contact met ons op te nemen.
Ds. Harold Schorren, telefoon 06– 15195149 of predikant@laurenspastoraat.nl
Ineke van Houwelingen, voorzitter pastorale werkgroep, telefoon 010-4656904 of
inekevanhouwelingen-rook@chello.nl

Bloemengroep
De bloemengroep van het Laurenspastoraat wordt gevormd door een aantal leden
die bij toerbeurt in de hoofddienst van het Laurenspastoraat een
bloemenarrangement verzorgen naast de avondmaalstafel, al dan niet liturgisch
geschikt, en daarnaast een boeket op de
avondmaalstafel dat na de dienst naar
een gemeentelid wordt gebracht.
De kleur van de bloemen wordt bepaald
door de kleuren van het kerkelijk jaar en
twee keer per jaar komt de groep bij
elkaar om ervaringen en ideeën te delen.
Bij de paas- en kerstdiensten wordt er
samengewerkt met Maaskant Open Grenzen en in onderling overleg besproken
hoe de schikkingen eruit komen te zien.
Wilt u meer informatie of meedoen, want wij kunnen wel versterking gebruiken.
Onze contactpersoon is Sabien Kooyman en zij is te bereiken op haar mailadres:
Kooym106@planet.nl

Digitale nieuwsbrief ‘Morgen is het Zondag’
Iedere week op donderdag wordt een digitale nieuwsbrief met actuele informatie
verspreid over de diensten op zondag en door de week en over andere activiteiten.
U kunt zich aanmelden via de website:
www.kerkenindelaurens.nl/gemeenten/laurenspastoraat
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WIJKGEMEENTE MAASKANT OPEN GRENZEN
Predikant
Van de wijkgemeente Maaskant Open
Grenzen in de Laurenskerk is Bernard van
Verschuer sinds 2012 predikant. Hij
woont in Rotterdam en heeft naast het
part time werk in de Laurenskerk nog
een baan. Hij studeerde enkele jaren
filosofie, daarna theologie, in Utrecht,
Brussel en Leiden. Hij deed ervaring op in
het domineesvak in de Amsterdamse
Bijlmermeer. Daarna was hij predikant in
Friesland (Suawoude), in Sternberg (in
Oost-Duitsland, in de voormalige D.D.R.)
en in Maasland.
Hij houdt van het predikantswerk in (bijna) al zijn variaties: gesprekken voeren,
catechisatie, kerkdiensten en met vrijwilligers samenwerken. Hij wil verbindingen
maken tussen de kerk en de mensen in de stad en duidelijk maken wat al lang niet
meer vanzelfsprekend is: dat de bijbel en de christelijke traditie niet alleen ‘hard
core’ christenen iets te bieden hebben maar aan iedereen die niet altijd genoegen
neemt met ‘zo is het nu eenmaal’.
Ds. Bernard van Verschuer gaat in april 2022 met emeritaat.

Kerkenraad
De kerkenraad vergadert iedere eerste donderdag van de maand. Tijdens deze
vergadering bespreekt hij praktische zaken en daarnaast zijn er inhoudelijke
gesprekken over hoe de gemeente zich vormgeeft en welke boodschap zij
uitdraagt.
De kerkenraad van Maaskant Open Grenzen bestaat uit de volgende leden:
Predikant
Bernard van Verschuer
Ouderlingen
Liesbeth van Heel
Christian Jongeneel (voorzitter)
Ouderling-kerkrentmeester
Rinus van Es
Joost Heere

bernardvanverschuer@gmail.com
liesbeth@v-heel.nl
kerk@christianjongeneel.nl
van.es.rinus@gmail.com
joostheere@hotmail.com
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Diakenen
Jeroen de Groot (scriba)
Dideri Mattijsen
Carola Scholten

jeroen@stabielrecruitment.nl
dmattijsen@hotmail.com
tomcarol@xs4all.nl

Pastoraat
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met:
Ds. B.F. van Verschuer, telefoon 06-24147919 en
mw. Corry van Eekeren-Dolk, telefoon 010-413 3020 of 06-15211543

Nieuwsbrief MKOG
Voor meer up-to-date informatie over de activiteiten van de wijkgemeente kunt u
zich abonneren op de gemeentebrief. Stuur een mail naar
mkog@kerkenindelaurens.nl en u komt op de verzendlijst.

MUZIEK IN DE LAURENSKERK
Organist
Organist in alle diensten in de
Laurenskerk is de hoofdorganist Hayo
Boerema, waarbij hij afwisselend het
hoofdorgel, het transeptorgel en het
koororgel bespeelt.
Het orgel toegankelijk maken voor
een breed publiek, dat is wat Hayo
Boerema al twintig jaar inspireert als
organist, docent en componist. Met
zijn interpretaties zoekt hij naar
contrasten en extremen in de
composities van zowel gevestigde als
hedendaagse componisten om daarmee de traditionele muziekliefhebber en de
meer experimentele muziekliefhebber te boeien. Zijn repertoire reikt van
Sweelinck, tot hedendaagse muziek met veel ruimte voor Bach, Messiaen en de
Franse muziek uit de 20e eeuw. Hayo is niet alleen werkzaam als solist, maar werkt
ook regelmatig samen met koren en instrumentale ensembles. Naast zijn werk als
uitvoerend musicus is Hayo ook verbonden als docent aan Codarts Conservatorium
te Rotterdam en wordt hij regelmatig gevraag zitting te nemen in de jury van
internationale orgelconcoursen.
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Bij afwezigheid wordt Hayo vervangen door Geerten Liefting, organist van de
Bonaventurakerk in Woerden.

Laurenscantorij
Al meer dan 50 jaar laat de Laurenscantorij de luisteraar delen in de verstilling van

koorklanken, die de gewelven van de Laurenskerk vullen. Gretig en ambitieus zingt
het gezelschap koorliteratuur uit alle stijlperiodes, niet alleen in de Laurenskerk,
maar ook ver daarbuiten. Het koor staat onder de inspirerende leiding van dirigent
Wiecher Mandemaker. Elke maand verzorgt de Laurenscantorij een cantatedienst
in de Laurenskerk. Daarnaast vervult de Laurenscantorij haar rol in de liturgie van
de hoofddiensten van het Laurenspastoraat, in de gezamenlijke diensten op de
vijfde zondag van de maand en op alle kerkelijke feestdagen.
Het koor verleent ook regelmatig medewerking aan producties van professionele
orkesten in Nederland en daarbuiten. De Doelen is hierbij een belangrijke partner.
Bijzonder waardevol is de nauwe samenwerking met organist Hayo Boerema.
Verder stimuleert het koor de ontwikkeling van nieuwe koormuziek. Het koor is
online te vinden via de kanalen van Laurens Vocaal, waarop ook de aankondigingen
van concerten van het Laurens Collegium en het Laurens Symfonisch verschijnen.
De Laurenscantorij voert als enige ensemble in Nederland de Matthäus-Passion al
jarenlang uit als onderdeel van een zondagse kerkdienst. Vanzelfsprekend is de
uitvoering gratis toegankelijk en zing je als deelgenoot van het gebeuren ook wat
koralen mee. Financieel is het een uitdaging om dit alles te organiseren. Daarom
kunnen hiervoor stoelen worden geadopteerd op een beperkt aantal rijen.
Via livestreams kunt u alle cantatediensten en sommige concerten thuis
meebeleven. Graag verzoeken wij u per cantatedienst of concert een bijdrage over
te maken op NL93 ABNA 0640 7556 66 t.n.v. Laurens Vocaal, o.v.v. de
desbetreffende datum van de cantatedienst of het concert.
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Cantor
Wiecher Mandemaker is de cantor van de
Laurenscantorij. Hij is tevens artistiek leider van Laurens
Vocaal. Wiecher is als hoofdvakdocent koordirectie
verbonden aan Codarts in Rotterdam en het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag.

Cantatediensten
Zondag 19 september 2021 19.00 uur
Bach - Warum betrübst du dich, mein Herz, BWV 138
Sweelinck - Pseaume 111
Zondag 17 oktober 2021 19.00 uur
Bach - Schmücke dich, o liebe Seele, BWV 180
Sweelinck - Pseaume 119
Zondag 21 november 2021 19.00 uur
Bach - Jesu, meine Freude, BWV 227
Sweelinck - Pseaume 9
Zondag 19 december 2021 19.00 uur
Sweelinck - Magnificat
Poulenc - Quatre motets pour un temps de Noel
Zondag 16 januari 2022 19.00 uur
Bach - Sie werden aus Saba alle kommen, BWV 65
Cornelius - Die Könige
Zondag 20 februari 2022 19.00 uur
Bach - Leichtgesinnte Flattergeister, BWV 181
Verdi - Il padre nostro
Zondag 20 maart 2022 19.00 uur
Bach - Nach dir, Herr, verlanget mich, BWV 150
Boyce - Turn Thee unto me, o Lord
Palmzondag 10 april 2022 10.30 uur deel 1, 13.30 uur deel 2
Bach - Matthäus-Passion, BWV 244
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Zondag 15 mei 2022 19.00 uur
Bach - Mis in g, BWV 235

Concert
Zaterdag 16 oktober 2022 19.30 uur
Sweelinck perspectief
Dit is slechts één van de vele concerten van dit seizoen.
Meer weten? Kijk op www.laurensvocaal.nl:
voor actuele informatie over het programma en reserveringen
voor links naar de livestreams en liturgieën
om u te abonneren op de e-nieuwsbrief van Laurens Vocaal
Contact: info@laurensvocaal.nl / 06-41079452

Maascantorij
Zingen geeft lucht en maakt je blij
De Maascantorij ondersteunt de
zang van de gemeente op de
eerste zondag van de maand in
de hoofddienst van Maaskant
Open Grenzen. De enthousiaste
zangers van de Maascantorij
oefenen met hun dirigent, Henk
Oosthoek, op maandagavond van
19.15 – 20.45 uur in gebouw De
Weerhaan in de Gerard
Scholtenstaat in Rotterdam.
De cantorij kan altijd versterking gebruiken.
Meld je aan bij Dideri Mattijsen: dmattijsen@hotmail.com
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ALGEMEEN
Citypastor
Informatie – verbinding – gesprek
Ds. Harold Schorren
06–15159149
contact@citypastor010.nl
www.citypastor010.nl
Rotterdam is een bruisende stad en voortdurend in ontwikkeling. Een stad vol
uitdagingen. Grote bouwprojecten tekenen trots de skyline van de 21ste eeuw.
Maar er is ook armoede, onveiligheid, onbegrip, uitsluiting… Rotterdam draagt alle
kenmerken van een wereldstad. De veelkleurigheid wordt ervaren als rijkdom,
maar ook als moeite. We hopen vruchtbaar mét elkaar te leven maar leven vaak
enkel naast elkaar.
Ds. Harold Schorren is door de Hervormde Gemeente Rotterdam-Centrum als
citypastor aangesteld om in onze multiculturele en multireligieuze woonplaats het
‘met-elkaar-leven’ te stimuleren. Niet om alles tot een eenheidsworst te maken
maar met oog voor elkaars eigenheid en kracht. Niet door weg te kijken maar door
aandacht te vragen voor het verschil aan kansen, het verschil in rijkdom.
Uiteindelijk zijn we allemaal verbonden door dezelfde droom: een goed leven vol
liefde en vreugde.
Informatie
Graag helpt hij u en jou met het vinden van de weg in deze stad. Samen zoeken
naar een kerk die bij je past, of een godsdienst of levensbeschouwelijke stroming
waar jij je bij thuis voelt. Of het vinden het juiste loket waar je je vragen kunt
stellen over pastorale, diaconale of psychologische ondersteuning. Maar ook als je
bijvoorbeeld als beginnend student vol vragen zit over wat Rotterdam te bieden
heeft.
Verbinding
Verbinding begint met ontmoeting. Met elkaar leven vraagt dat we elkaar kennen.
Het geldt nog steeds als waarheid: ‘onbekend maakt onbemind’. Soms weten we
zo weinig van elkaars achtergrond, cultuur en traditie dat onbegrip, achterdocht en
zelfs haat kunnen wortelen. Dat willen we natuurlijk niet. We willen allemaal
kunnen zijn wie we zijn, zonder angst voor elkaar; wit en zwart, moslim en jood,
man en vrouw, hetero en homo, gelovig en niet gelovig…...
De citypastor neem deel aan veel overlegorganen die werken aan verbindingen in
onze verbrokkelde samenleving. Dat zijn interreligieuze overleggen, gesprekken
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met de overheid, en nauwe contacten met diaconale instellingen als de Pauluskerk
en Samen010, en organisaties als het studentenpastoraat. Ook met de spelers in
het culturele veld houdt hij contact omdat kunst een verbindende taal kan
spreken.
Overleg is de eerste stap, die uiteindelijk wel moet leiden tot goede ontmoetingen.
Oecumene en contacten over geloofsgrenzen heen staan hoog in het vaandel. Hij
organiseert daarom – in samenwerking met anderen – met regelmaat lezingen,
activiteiten en projecten om van elkaar te leren, elkaar uit te dagen en samen te
groeien naar een kleurrijke stad vol prachtige en gezegende mensen.
Gesprek
Het onderlinge gesprek is in onze stad van groot belang. Niet in de minste plaats
het gesprek van mens tot mens. Graag gaat ds Harold Schorren met u en jou in
gesprek over vreugdes en verdriet in het leven, over moed en angst in je bestaan,
over de zin en de onzin der dingen. Daarvoor is hij pastor; een luisterend oor, een
troostend woord, samen zoekend naar een mooie weg voor jou om verder te gaan.

Laurensonthaal / De Kapel
“Zijn hier nog diensten”, “is dit een
roomse of een christelijke kerk”. “Kan
ik ergens een kaarsje branden”? maar
ook: “Waar is de Spido”?
Zoveel mensen, zoveel vragen –
herinneringen komen boven, over
ouders die hier trouwden, over een
vader die nog mee-gemetseld heeft
aan de kerk bij de wederopbouw....
De vrijwilligers van Laurensonthaal geven bezoekers graag het gevoel mee, gezien
te zijn. Soms geven we hen een gedicht of zegenbede mee (vaak in hun eigen taal),
soms een (gratis) bijbeltje, soms zoeken we samen naar de naam van een heilige in
de tweede zijkapel.
Iedere dinsdag, vrijdag en zaterdag boden we zo van 12 uur tot 15.30 uur een
luisterend oor aan de vele bezoekers, die onze mooie kerk bezoeken. Tot vanwege
de Coronamaatregelen de Laurenskerk in 2020 dicht ging! Desgevraagd kregen we
als geloofsgemeenschappen echter al snel toestemming van de Stichting
Laurenskerk om de voormalige koffiehoek in te richten als dagkapel: De kapel werd
geboren! Iedere dinsdag tot en met zaterdag was de Kapel geopend voor aandacht,
‘een kaarsje branden’, iets schrijven in het voorbedeboek, een kijkje (door het hek)
in de kerk. Hiervoor waren iedere dag twee vrijwilligers beschikbaar.
Inmiddels is de kerk weer open voor bezoek. Maar zolang er voor de koffiehoek
geen andere bestemming is, mag de Kapel geopend blijven en zijn we met
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minimaal één vrijwilliger beschikbaar voor de gasten én kunnen mensen gewoon
hun kaarsje blijven aansteken zonder langs de ticketbalie te moeten!
En wel van dinsdag tot en met zaterdag van 11 uur tot 14 uur.
De vrijwilligers van Laurens onthaal / De Kapel genieten van al die ontmoetingen
en gunnen jou/u dat ook! Doet u mee?
Voor meer informatie: M.-Paul van Mansum, telefoon 010-426 52 88,
mvmansum@planet.nl.

Kerkblad ‘Kerken in de Laurens’
Zes keer per jaar verschijnt het kerkblad Kerken in de Laurens. Daarin naast een
overzicht van de diensten voor de komende maanden, artikelen over interessante
boeken, bijzondere vieringen, diaconale activiteiten en natuurlijk praktische
informatie. Artikelen kunt u insturen naar het redactieadres:
kerkblad@kerkenindelaurens.nl

Kindernevendienst in de Laurenskerk
Bij kerkdienst om 10.30 uur is er altijd een kindernevendienst voor de kinderen van
5-12 jaar. Het Laurenspastoraat biedt ook oppas voor 0-5 jarigen.
Gemiddeld gaan zes á zeven kinderen naar de oppas en/of kindernevendienst. Met
Pasen en Kerst zijn dat er veel meer: 20 á 30 kinderen.
Wij ontvangen met plezier rond de vijf tot tien kinderen per keer in de kinderdienst
(meer bij bijzondere diensten) en maken dankbaar gebruik van het ondersteunend
materiaal dat Kind op Zondag en Kleur in de Kerk ons biedt. Dat scheelt
voorbereidingstijd en het is daarom ook niet zo erg als het die enkele keer niet
doorgaat omdat er geen kinderen zijn.

Werkgroep avondvieringen
De Werkgroep Avondvieringen draagt zorg voor de organisatie van de
e
avondvieringen, met uitzondering van de invulling van de 4 zondag van de maand
(zie pagina 7) en is betrokken bij de invulling ervan.
Voorgangers worden uitgenodigd en er wordt een rooster gemaakt voor de
invulling van de diverse taken. Leden van de Werkgroep en de zogenaamde
‘steunleden’ verzorgen de lezingen en de gebeden, verwelkomen de bezoekers,
branden de wierook bij de gebeden en collecteren.
De Werkgroep vergadert drie à vier keer per jaar.
Nieuwe leden zijn welkom! En vooral ook ‘steunleden’ : Dat zijn mensen die geen
lid zijn van de Werkgroep maar wel ingeroosterd wil worden voor de taken bij de
avondvieringen.
Contactadres: Henk Koekoek, laurenskerk3000@hotmail.com
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Cross of Nails
De kathedraal van Coventry in Engeland onderging tijdens bombardementen in de
2e Wereldoorlog hetzelfde lot als de Laurenskerk en werd door de Duitsers
verwoest. In de ruïne vond een van de kanunniken 2 grote middeleeuwse spijkers
uit het dak, die precies in de
vorm van een kruis lagen.
Dit spijkerkruis “Cross of
Nails” is na de oorlog het
symbool geworden voor
internationale vrede en
verzoening. Vanuit Coventry
zocht men contact met
verwoeste steden in
Duitsland. Daaruit is een
groeiend netwerk ontstaan,
de Community of the Cross
of Nails, met als basis de
(nieuwe) kathedraal van Coventry. In de ruïne van de ernaast gelegen oude
kathedraal wordt wekelijks op vrijdag het Gebed voor Vrede en Verzoening
gebeden, net als op talloze andere plaatsen in de wereld waar actief aan vrede en
verzoening wordt gewerkt.
De Laurenskerk maakt ook deel uit van dit netwerk, net als de Kreuzkirche in
Dresden en nog zo’n 200 andere kerken en andere centra. Binnen Nederland zijn
deze plaatsen verenigd in de Stichting Coventryberaad Nederland: kerken in
Achlum-Hitzum, Angerlo, Arnhem, Breda, Breukelen, Den Haag, Den Helder,
Deventer, Doesburg, Doetinchem, Enschede, Middelburg, Nijmegen, Rotterdam,
Utrecht en Wageningen. In al deze kerken wordt wekelijks het Gebed voor Vrede
en Verzoening gebeden. In de Laurenskerk is dat op vrijdag om 12.30 uur in de
Kapel voor Vrede en Verzoening.
Contactadres: monique@laurenspastoraat.nl

Wereldwinkel
Iedere zondag is de Wereldwinkel
geopend na de dienst van half elf. U
kunt daar terecht voor koffie, thee,
wijn, chocolade en ander lekkers. Ook
kunt u hier mooie geschenken vinden.
Voor meer informatie kunt u contact
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opnemen met Rixte Absil, rixteabsil@gmail.com of Rob Overdijkink
spesrwo@shipmail.nl

Werkgroep Dresden
Contact Laurenskerk en Kreuzkirche
Sedert midden jaren ‘80 van de vorige eeuw onderhoudt de Laurenskerk
Rotterdam een warme band met de Kreuzkirchegemeinde in het verre Dresden,
gelegen aan de grens met Tsjechië, in het voormalige Oost-Duitse deel van het
land. In die tijd waren de mogelijkheden zo’n relatie te onderhouden beperkt
vanwege een uitreisverbod van in de DDR woonachtige personen. Gelukkig heeft
de val van de Muur in 1989 aan deze situatie een einde gemaakt.
Naast deze kerkelijke band onderhouden Rotterdam en Dresden ook een
stedenband; beide steden zijn voor wat de historische binnenstad betreft voor het
overgrote deel verwoest door gerichte bombardementen (Dresden in de nacht van
13 op 14 februari 1945). Inmiddels is de herbouw van de stad zowel aan
Rotterdamse als aan de kant van Dresden voor een groot deel voltooid.
De gemeente van de Kreuzkirche in Dresden maakt onderdeel uit van de
Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens (ELKS) en is mondiaal bekend
vanwege het aan de gemeente gelieerde Jongenskoor en de koorschool. Ook
Heinrich Schütz (1585-1672), nauw verbonden aan de Kreuzkirche, is als
kerkmusicus en componist vermaard.
Wij pogen de gemeenschapsband inhoud te geven door éénmaal in de twee jaar
de trip naar Dresden te aanvaarden. In het andere jaar wordt een delegatie uit de
Kreuzkirche welkom geheten in Rotterdam. Het bijzondere van het contact is dat
het loopt via individuele personen; waar anders een hotelkamer zou worden
betrokken, wordt de persoon nu ondergebracht bij een gemeentelid thuis die zich
daartoe bereid heeft verklaard. Traditie is dat de uitwisseling van donderdag tot en
met zondag loopt, dit reistijden inbegrepen.
Betrokkenen blijven in redelijke mate ‘anoniem’, totdat vriendschappen ontstaan
tussen aan weerskanten betrokkenen; ook de gelegenheid eens van het leven van
de ander kennis te nemen, of van de stad is een mogelijkheid…
Beide zijden zetten in op het ‘verjongen’ van het contact. Op dit moment zijn we
bezig om een jongerenkamp te organiseren voor een ontmoeting van 12- tot en
met 17-jarigen uit Rotterdam en Dresden in 2022. Via zondagsbrieven, Facebook
en onze website ‘kerkenindelaurens.nl’ houden we u en jullie op de hoogte.
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Het contact wordt aan Rotterdamse zijde onderhouden door de Werkgroep
Dresden, waarvan de predikant en een gemeentelid momenteel het (uitvoerend)
bestuur vormen. Secretaris is Johan Beijlevelt, voor dit doel bereikbaar via
dresdencontact.laurenskerk.rtd@gmail.com.
Geïnteresseerden zijn overigens van harte welkom om mee te denken binnen de
Werkgroep!

Werkgroep Duurzaamheid
De Werkgroep Duurzaamheid heeft zich een aantal jaren ingezet voor
bewustwording voor het thema duurzaamheid binnen de kerkgemeenschap. Dit
heeft geleid tot bewuste keuzes voor duurzame producten. De werkgroep wil het
accent van haar taakstelling verplaatsen van
bewustwording voor duurzaamheid naar
energiebesparing van kerkgebouwen. Er blijkt
behoefte aan een ‘nieuwe’ agenda die past bij
de persoonlijke drijfveren: Wat willen we met
de werkgroep duurzaamheid die is
samengesteld uit vertegenwoordigers van
diverse centrumkerken?
We willen met vertegenwoordigers van Het
Steiger, De Pauluskerk, het Laurenspastoraat,
Maaskant Open Grenzen, de Stichting
Laurenskerk, De Samaritaan en De Prinsenkerk onderzoek doen naar de
mogelijkheden van energiebesparing. De werkgroep wil daarmee het gebruik van
het kerkgebouw verduurzamen. We gaan nu een deskundig adviesbureau
selecteren dat ons gaat helpen met de analyses van de diverse gebouwen. De
werkgroep wil het onderzoek uitvoeren in overleg met de gemeente Rotterdam.
Vanuit het Laurenspastoraat hebben zitting in de werkgroep: Herman Docters van
Leeuwen en Tjeerd Wessel. Vanuit Maaskant Open Grenzen: Onno Martens.
We hebben nu direct geen mensen nodig voor de werkgroep maar als er mensen
zijn die kennis hebben die ze graag willen delen is dat natuurlijk welkom. Neem in
dat geval contact op met Tjeerd Wessel: 06-23022878 of tjeerd.wessel@gmail.com

Financiën
Zoals u in deze jaargids heeft kunnen lezen vinden er in de Laurenskerk veel
kerkelijke activiteiten plaats. Bij de meeste daarvan is de toegang gratis. Soms
vindt er een collecte plaats als bijdrage in de onkosten. De niet uit de collecte
gedekte onkosten moeten wij financieren uit de vrijwillige bijdrage van onze leden
en andere mensen die een gift aan ons doen. Mogen wij daarbij ook op u rekenen?
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De IBAN nummers van onze wijkgemeenten zijn:
NL29 INGB 0002 4012 18 t.n.v. Laurenspastoraat, Rotterdam
NL76 INGB 0000 7665 04 t.n.v. Werkgroep Open Grenzen, Rotterdam
Op de website www.pkn010.nl treft u de begroting en jaarrekening aan, ter
verantwoording van de besteding van giften. Leden kunnen altijd contact opnemen
met een van de kerkrentmeesters wanneer zijn een nadere toelichting wensen op
de gemaakte kosten.
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AGENDA
datum

tijd

activiteit

plaats

September
Wo 08-09
Wo 08-09
Di 14-09
Wo 15-09
Do 16-09
Zo 19-09
Di 21-09
Wo 22-9
Do 23-09
Vr 24-09
Zo 26-09
Di 28-09

20.00
ntb
14.30
15.00
20.00
10.30
10.00
14.00
15.00
15.00
15.30
10.00

Avond-Bijbelstudie
Filmclub
Kring Atrium
Bijbelstudie groep
Literaire Kring
Laurenskring
Koffie-ochtend
De Thomas Groep
Kerkcafé
Gesprekskring senioren
Kliederkerk
Oecumenische Leerkring

Grote Kerkplein 101
ntb
Atrium
Kubus Laurenskerk
Kubus Laurenskerk
ntb
Gebouw de Heuvel
Kubus Laurenskerk
Laurenskerk
Mathenesserlaan 525b
Laurenskerk
Remonstrantse Kerk

Oktober
Do 7-10
Di 12-10
Di 12-10
Wo 13-10
Do 14-10
Wo 13-10
Di 19-10
Wo 20-10
Do 21-10
Do 21-10
Zo 24-10
Zo 24-10
Wo 27-10
Vr 24-10
Zo 31-10
Zo 31-10

15.00
14.30
10.00
10.30
ntb
20.00
10.00
15.00
15.00
20.00
15.30
17.00
14.00
15.00
10.30
19.00

Kerkcafé
Kring Atrium
Oecumenische Leerkring
Kring Midrasj
Filmclub
Avond-Bijbelstudie
Koffie-ochtend
Bijbelstudie groep
Kerkcafé
Literaire Kring
Kliederkerk
Kaarsjesvesper
De Thomas Groep
Gesprekskring senioren
Herdenking overledenen MKOG
Allerheiligen LP

Laurenskerk
Atrium
Remonstrantse Kerk
Kubus Laurenskerk
ntb
Grote Kerkplein 101
Gebouw de Heuvel
Kubus Laurenskerk
Laurenskerk
Kubus Laurenskerk
Laurenskerk
Laurenskerk
Kubus Laurenskerk
Mathenesserlaan 525b
Laurenskerk
Laurenskerk
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November
Do 04-11
Di 9-11
Di 09-11
Wo 10-11
Wo 10-11
Wo 10-11
Di 16-11
Wo 17-11
Do 18-11
Do 18-11
Zo 21-11
Wo 24-11
Vr 26-11
Zo 28-11

15.00
14.30
10.00
10.30
20.00
ntb
10.00
15.00
15.00
20.00
10.30
14.00
15.00
15.30

Kerkcafé
Kring Atrium
Oecumenische leerkring
Kring Midrasj
Avond Bijbelstudie
Filmclub
Koffie-ochtend
Bijbelstudie groep
Kerkcafé
Literaire Kring
Laurenskring
De Thomas Groep
Gesprekskring senioren
Kliederkerk

Laurenskerk
Atrium
Remonstrantse kerk
Kubus Laurenskerk
Grote Kerkplein 101
ntb
Gebouw de Heuvel
Kubus Laurenskerk
Laurenskerk
Kubus Laurenskerk
ntb
Kubus Laurenskerk
Mathenesserlaan 525b
Laurenskerk

December
Do 02-12
Wo 08-12
Wo 08-12
Do 09-12
Di 14-12
Wo 15-12
Do 16-12
Do 17-12
Di 21-12
Wo 22-12

15.00
10.30
20.00
ntb
14.30
15.00
15.00
20.00
10.00
14.00

Kerkcafé
Kring Midrasj
Avond Bijbelstudie
Filmclub
Kring Atrium
Bijbelstudie groep
Kerkcafé
Literaire Kring
Koffie-ochtend
De Thomas Groep

Laurenskerk
Kubus Laurenskerk
Grote Kerkplein 101
ntb
Atrium
Kubus Laurenskerk
Laurenskerk
Kubus Laurenskerk
Gebouw de Heuvel
Kubus Laurenskerk

Januari
Di 11-01
Di 11-01
Wo 12-01
Wo 12-01
Do 13-01
Zo 16-01
Di 18-01
Wo 19-01

10.00
14.30
20.00
ntb
15.00
10.30
10.00
15.00

Oecumenische leerkring
Kring Atrium
Avond Bijbelstudie
Filmclub
Kerkcafé
Laurenskring
Koffie-ochtend
Bijbelstudie groep

Remonstrantse kerk
Atrium
Grote Kerkplein 101
ntb
Laurenskerk
ntb
Gebouw de Heuvel
Kubus Laurenskerk
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Do 20-01
Zo 23-01
Wo 26-01
Do 27-01
Vr 28-01

20.00
15.30
14.00
15.00
15.00

Literaire Kring
Kliederkerk
De Thomas Groep
Kerkcafé
Gesprekskring senioren

Kubus Laurenskerk
Laurenskerk
Kubus Laurenskerk
Laurenskerk
Mathenesserlaan 525b

Februari
Wo 02-02
Di 08-02
Di 08-02
Wo 09-02
Do 10-02
Do 10-02
Di 15-02
Wo 16-02
Do 17-02
Do 18-02
Wo 23-02
Do 24-02
Vr 25-02
Zo 28-02

10.30
10.00
14.30
20.00
15.00
ntb
10.00
15.00
20.00
15.00
14.00
15.00
15.00
15.30

Kring Midrasj
Oecumenische leerkring
Kring Atrium
Avond-Bijbelstudie
Kerkcafé
Filmclub
Koffie-ochtend
Bijbelstudie groep
Literaire Kring
Kunst stelt alles voor
De Thomas Groep
Kerkcafé
Gesprekskring senioren
Kliederkerk

Kubus Laurenskerk
Remonstrantse kerk
Atrium
Grote Kerkplein 101
Laurenskerk
ntb
Gebouw de Heuvel
Kubus Laurenskerk
Kubus Laurenskerk
Laurenskerk
Kubus Laurenskerk
Laurenskerk
Mathenesserlaan 525b
Laurenskerk

Maart
Wo 02-03
Di 08-03
Di 08-03
Wo 09-03
Wo 09-3
Do 10-03
Di 15-03
Wo 16-03
Do 18-03
Zo 20-03
Wo 23-03
Do 24-03
Vr 25-03
Zo 27-03

10.30
10.00
14.30
ntb
20.00
15.00
10.00
15.00
20.00
10.30
14.00
15.00
15.00
15.30

Kring Midrasj
Oecumenische leerkring
Kring Atrium
Filmclub
Avond-Bijbelstudie
Kerkcafé
Koffie-ochtend
Bijbelstudie groep
Literaire Kring
Laurenskring
De Thomas Groep
Kerkcafé
Gesprekskring senioren
Kliederkerk

Kubus Laurenskerk
Remonstrantse kerk
Atrium
ntb
Grote Kerkplein 101
Laurenskerk
Gebouw de Heuvel
Kubus Laurenskerk
Kubus Laurenskerk
ntb
Kubus Laurenskerk
Laurenskerk
Mathenesserlaan 525b
Laurenskerk
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April
Wo 06-04
Do 07-04
Do 07-04
Zo 10-04
Di 12-04
Di 12-04
Wo 13-4
Di 19-04
Wo 20-04
Do 21-04
Zo 24-04
Wo 27-04
Vr 29-04

Mei
Zo 01-05
Wo 04-05
Do 05-05
Do 05-05
Di 10-05
Wo 11-05
Wo 11-05
Za 14-05
Za 14-05
Za 14-05
Za 14-05
Zo 15-05
Di 17-05
Di 17-05
Wo 18-05
Do 19-05
Do 19-05
Zo 22-05
Wo 25-05
Vr 27-05

10.30
15.00
ntb
10.30
10.00
14.30
20.00
10.00
15.00
15.00
15.30
14.00
15.00

Kring Midrasj
Kerkcafé
Filmclub
Palmzondag: Mattheus Passion
Oecumenische leerkring
Kring Atrium
Avond-Bijbelstudie
Koffie-ochtend
Bijbelstudie groep
Kerkcafé
Kliederkerk
De Thomas Groep
Gesprekskring senioren

Kubus Laurenskerk
Laurenskerk
ntb
Laurenskerk
Remonstrantse kerk
Atrium
Grote Kerkplein 101
Gebouw de Heuvel
Kubus Laurenskerk
Laurenskerk
Laurenskerk
Kubus Laurenskerk
Mathenesserlaan 525b

19.00
19.30
24.00

Jom Hasjoa gedachtenisdienst
Dodenherdenking
Begin wake bevrijdingsvuur
Aankomst bevrijdingsvuur
Kring Atrium
Avond-Bijbelstudie
Filmclub
Herdenking ultimatum 14 mei
Gedachtenisdienst 14 mei
Herdenking bombardement
H.J.A. Hoflandlezing
Laurenskring
Koffie-ochtend
Oecumenische leerkring
Bijbelstudie groep
Kerkcafé
Literaire Kring
Kliederkerk
De Thomas Groep
Gesprekskring senioren

Laurenskerk
Laurenskerk
Laurenskerk
voor de Laurenskerk
Atrium
Grote Kerkplein 101
ntb
Monument Statenweg
Laurenskerk
Plein 1940
Centrale Bibliotheek
ntb
Gebouw de Heuvel
Remonstrantse kerk
Kubus Laurenskerk
Laurenskerk
Kubus Laurenskerk
Laurenskerk
Kubus Laurenskerk
Mathenesserlaan 525b

14.30
20.00
ntb
10.00
12.00
13.00
20.00
10.30
10.00
10.00
15.00
15.00
20.00
15.30
20.00
15.00
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Juni
Do 02-06
Di 08-06
Wo 09-06
Do 10-06
Do 16-06
Do 17-06
Di 21-06
Wo 22-06
Vr 24-06
Zo 26-06
Wo 30-06

15.00
14.30
20.00
ntb
15.00
20.00
10.00
14.00
15.00
15.30
19.00

Kerkcafé
Kring Atrium
Avond-Bijbelstudie
Filmclub
Kerkcafé
Literaire Kring
Koffie-ochtend
De Thomas Groep
Gesprekskring senioren
Kliederkerk
Keti Koti herdenking

Laurenskerk
Atrium
Grote Kerkplein 101
ntb
Laurenskerk
Kubus Laurenskerk
Gebouw de Heuvel
Kubus Laurenskerk
Mathenesserlaan 525b
Laurenskerk
Monument Lloydkade

Herdenking 15 augustus

monument Maas

Juli

Augustus
Ma 15-08
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CONTACTGEGEVENS
Laurenspastoraat
adres:

Grotekerkplein 27, bezoekadres nr.101
3011 GC Rotterdam

predikant:

ds. Harold Schorren
06–15159149, predikant@laurenspastoraat.nl

voorzitter:

vacant per 01-09-2020

scriba:

Nico Nieboer–Kok
scriba@laurenspastoraat.nl

penningmeester:

André Ouwehand
penningmeester@laurenspastoraat.nl

bankrekening:

NL29 INGB 0002 4012 18
t.n.v. Laurenspastoraat Rotterdam

Maaskant Open Grenzen
adres:

Grotekerkplein 27, bezoekadres nr.101
3011 GC Rotterdam
mkog@kerkenindelaurens.nl , 06-40410041
Dit nummer is bereikbaar op vrijdag van 10.00 - 14.00 uur.

predikant:

ds Bernard van Verschuer
06-24147919, bernardvanverschuer@gmail.com

voorzitter:

Christian Jongeneel 010-4049898

scriba:

Jeroen de Groot
010-2230943, jeroen@stabielrecruitment.nl

pastoraat:

Corry van Eekeren–Dolk
010-4133020, dolk1939@ziggo.nl
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wijkkasbeheerder:

Tom Boesten
010-2203651, tom.boesten@xs4all.nl

bankrekening:

NL76 INGB 0000 7665 04
t.n.v. Werkgroep Open Grenzen, Rotterdam

Algemene informatie
Hoe blijft u op de hoogte?
Via dit informatieblad Kerken in de Laurens (zes keer per jaar, ook digitaal). Een
digitaal abonnement is gratis, voor een papieren abonnement bedragen de kosten
€ 20, - per jaar. U krijgt het blad dan per post thuis. U kunt zich abonneren via
ledenadm@laurenspastoraat.nl of mkog@xs4all.nl
De preken uit de diensten van het Laurenspastoraat zijn eveneens (gratis) digitaal
beschikbaar. Hiervoor kunt u zich aanmelden: via monique@laurenspastoraat.nl
Preken uit de diensten van Maaskant Open Grenzen kunt u aanvragen bij
mkog@kerkenindelaurens.nl

Kosters Laurenskerk

010-4131989

Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum
Kerkelijk bureau: Postbus 8177, 3009 AD Rotterdam, e-mail:
kerkelijkbureaurdam@gmail.com
Rekeningnummer Diaconie: NL 32 RABO 0373 7389 27
Rekeningnummer Kerkrentmeesters: NL 86 RABO 0373 7281 58

Collectebonnen
U kunt collectebonnen bestellen door geld over te maken naar het
rekeningnummer van de SKG: NL86 RABO 0373 7281 58
Graag met vermelding van hoeveel oranje (€ 0.60) en/of blauwe (€ 1,50)
collectebonnen u wilt ontvangen en vergeet niet het juiste adres te vermelden!
Wanneer het geld binnen is, worden de bonnen geleverd via de post of persoonlijk
gebracht. De aanschaf van collectebonnen geeft u belastingvoordeel!

Nalaten?
Wilt u meer informatie ontvangen over geld nalaten, neem dan contact op met één
van de kerkrentmeesters of het kerkelijk bureau. Tel. 06-11057359.
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Colofon
Kerken in de Laurens is een uitgave van het Laurenspastoraat en Maaskant Open
Grenzen. Beide wijkgemeenten maken deel uit van de Hervormde Gemeente
Rotterdam Centrum.
Adres: Grotekerkplein 27, 3011 GC Rotterdam
Copyright: Kerken in de Laurens. Overname van artikelen is toegestaan onder
voorwaarde van bronvermelding.
Redactieadres: kerkblad@kerkenindelaurens.nl
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