
LAURENSKERK ROTTERDAM 
 
Samenvatting activiteiten 2019 
 
De stichting Laurenskerk Rotterdam heeft als statutaire taken de instandhouding van het 
rijksmonument en het bieden van een podium voor cultuur en maatschappij. Daartoe worden jaarlijks  
veel onderscheidende activiteiten georganiseerd en biedt daarmee een aantal uiteenlopende, maar bij 
het monument passende functies, die op andere podia niet of nauwelijks aan bod komen.  
 

Meerjarenvisie; in 2019 heeft het bestuur zich breed georiënteerd middels gesprekken met 
belanghebbenden en een mini-symposium, om tot een toekomstvisie voor de periode 2020-2025 te 
komen. Was de aanvankelijke insteek om scherpe keuzes te maken uit het brede aanbod van de 
stichting op cultureel- en erfgoed terrein, totdat bleek dat het brede aanbod juist door alle betrokkenen 
als meerwaarde werd gezien. In de in het najaar opgestelde visie zijn dan ook de conclusies dat de 
stichting VEEL blijft doen, zelfs MEER, maar ook BETER op alle fronten. In de visie zijn onder meer 
plannen opgenomen de ontvangst van bezoekers en het horecaconcept opnieuw tegen het licht te 
houden en aan te passen, te komen tot een uiterst innovatief orgel, het instellen van een 
programmaraad en te komen tot verduurzaming van het gebouw. Een uitvoeringsschema maakt deel 
uit van de Meerjarenvisie. Of alle projecten gerealiseerd kunnen worden is sterk afhankelijk van het 
slagen van noodzakelijke fondsenwerving. 
 

Monument; de Laurenskerk is het enige nog bestaande gebouw in Rotterdam uit de middeleeuwen 
en geldt als monument van wederopbouw. De stichting ontsluit het monument op verschillende 
manieren voor een breed publiek: 
o Openstelling voor Rotterdammers en toeristen. De Laurenskerk kent een bijzondere multimediale 

museale inrichting, een ‘experience’, bestaande uit een luister- en kijkboek met 84 verhalen, 
waarbij de thematisch ingerichte kapellen de verhalen in beeld ondersteunen.  
Vanwege het steeds groeiend aantal toeristen is de kerk met ingang van 2019 het hele jaar 
geopend van dinsdag t/m zaterdag tussen 11.00-17.00 uur, in het hoogseizoen vanaf 10.00 uur. 
Bezoekers betalen een vergoeding voor entree; kinderen t/m 12 jaar hebben gratis toegang. 
De Laurenskerk participeert in de Rotterdam Welcome Card en de Rotterdampas.  
De kerk is gesloten tijdens evenementen. 

o Torenbeklimmingen werden aangeboden van maart t/m oktober op de woensdagmiddagen, op 
zaterdagen en tijdens bijzondere evenementen (zoals b.v. de Open Monumentendagen en 
Dakendagen).  

o Speurtocht voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Om kinderen op een speelse manier de kerk te laten 
ervaren wordt een speurtocht aangeboden. Vooral populair in de zomermaanden 
(jeugdvakantiepaspoort). Voor kinderen jonger dan 8 jaar is er een kleurplaat beschikbaar.  
 

Podium voor muziek; al eeuwenlang is de Laurenskerk een podium voor voornamelijk kerk- en 
orgelmuziek. Anno 2019 werden de volgende muziekseries aangeboden: orgelconcerten voor 
verschillende doelgroepen, Oude Muziek, Domestica en vocale muziek. De meeste series worden in 
samenwerking met culturele partners samengesteld en aangeboden. 

 

Podium voor ceremoniële bijeenkomsten; van oudsher is de Laurenskerk een locatie waar officiële 
herdenkingen en ceremoniële bijeenkomsten plaats vinden, zoals de jaarlijkse 4 en 14 mei 
herdenkingen en de uitreiking van de Laurenspenning. Maar ook beëdigingen van nieuwe 
politiefunctionarissen en diploma-uitreikingen van scholen vinden in de Laurenskerk plaats. 

 

Evenementenlocatie (verhuur); de belangrijkste bron van inkomsten van de stichting Laurenskerk zijn 
de opbrengsten uit de verhuur van de locatie voor concerten, recepties, diners, beurzen, huwelijken 
(zowel kerkelijk als burgerlijk), congressen etc.  

 

Museumcafé/-terras De Swarte Leeuw; het museumcafé met terrasfunctie op het Grotekerkplein, 
verzorgt tevens incidentele horecavoorziening in de Laurenskerk en bij het Stadspodium.   

 

Kerkgebouw; onder verantwoordelijkheid van de Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum vinden 
wekelijks 5 kerkdiensten plaats. Ook op kerkelijke feestdagen vinden er diensten plaats. Daarnaast 
gebruikt de Hervormde Gemeente de kerk voor bijzondere evenementen, onder meer voor de Nacht 
der Kerken, het Voedselbankdiner en een jaarlijkse Burendag. 

 


