
Aan alle relaties van de Laurenskerk 
  
Onze Stichting Grote of Sint Laurenskerk beheert en exploiteert de Laurenskerk in Rotterdam.  
In deze tijden informeren wij u graag over de Laurenskerk omdat u een relatie van ons bent. U 
bezoekt bijvoorbeeld geregeld kerkdiensten of evenementen, of u bent begunstiger, 
zakelijk/cultureel partner of anderszins. 
  
Onze Laurenskerk ontkomt niet aan de huidige coronacrisis en de daarmee gepaard gaande 
maatregelen van de overheid. Wij hebben dus de kerk tot en met 1 juni voor bezoekers moeten 
sluiten. Ook zijn praktisch alle geplande activiteiten voor de komende maanden afgezegd en 
uitgesteld, in goed overleg tussen ons en de betrokken organisatoren. Kerkdiensten en 
orgelconcerten (uiteraard zonder publiek) worden inmiddels zoveel mogelijk online aangeboden. 

Dankzij zorgvuldig onderhoud staat ons monument er bouwkundig gelukkig goed bij. 

  
Wij zitten niet bij de pakken neer. Ons bestuur en bureau zijn momenteel (online) bezig met het 
formuleren van scenario’s om deze crisis te doorstaan en er goed uit te komen. In die plannen 
geven we ook een nieuwe plek aan de uitvoering van onze onlangs officieel gepresenteerde 
Meerjarenvisie 2020-2025 ‘VEEL. MEER. BETER’, met alle daarin opgenomen nieuwe impulsen 
voor de kerk. 
  
Mocht u als begunstiger, fonds of sponsor een bijdrage hebben gegeven voor een specifiek 
onderdeel van ons werk, weest u er dan van verzekerd dat die bijdrage voor dat doel blijft staan. 
Wij houden ons van harte aanbevolen voor uw steun en tips of advies, zeker nu. 
Wij gaan, samen met u, in deze tijd met extra inzet door om onze Laurenskerk te behouden en 
beheren als monumentaal hart van Rotterdam.   
We hebben daar vertrouwen in, want de Grote of Sint Laurenskerk heeft in de loop der eeuwen 
uiteindelijk élke uitdaging het hoofd kunnen bieden. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Wubbo Tempel, voorzitter 

Andries Ponsteen, secretaris 

Frank Migchielsen, directeur  
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Ontmoet historie - creëer toekomst!  
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