
De Laurenskerk Rotterdam 
in coronatijd



Welkom in de Laurenskerk 



Laurenskerk Rotterdam

Ontmoet historie, creëer toekomst!

De Laurenskerk heeft de ruimte! 



1.  Periode half maart t/m mei (lockdown 1):

• deuren gesloten
• alle kerkdiensten opgenomen/uitgezonden via RTV Rijnmond
• wekelijkse orgelpauzeconcerten - live streaming via YouTube
• alle hoofdorgelconcerten opgenomen en uitgezonden via YouTube
• campagne ‘de Laurenskerk heeft de ruimte’



2.  Vanaf juni

• eerste live concert op 5 juni, met 30 gasten door Sinfonia Rotterdam, 
wereldwijde live streaming en drankje na afloop…… 

• tweede live concert op 4 juli, 3x 100 gasten

• Opening tentoonstelling Screbrenica op zaterdag 18 juli

Conrad van Alphen, 
dirigent



3.  Periode juli t/m september

• Kerkdiensten weer live tot 100 personen
• Vooraf registratie

https://nis.nikonimagespace.com/html/guest/nl/detail.html?g=y5dogtwErQMhk01Twndxp3zPpKZvbStkHDZvCtZnQ8Z8NF_F6ERtG1VUPrMYAl_GHvzrqtbdkmy22Jwp2n17qw#i/1
https://nis.nikonimagespace.com/html/guest/nl/detail.html?g=y5dogtwErQMhk01Twndxp3zPpKZvbStkHDZvCtZnQ8Z8NF_F6ERtG1VUPrMYAl_GHvzrqtbdkmy22Jwp2n17qw#i/12


↑ Hoofdorgel 1973
Transeptorgel 1959 →

3. Periode juli t/m september

• Orgelconcerten weer live tot 100 personen



3.  Periode juli t/m september

• Concerten in ruimtelijke opstelling
• Lengte max. 1 uur, 1 of 2 keer uitgevoerd
• Geen pauze, alleen koffie/thee bij inloop
• Vooraf kaarten bestellen 

Domestica Rotterdam



Coronaverrassingen!

• Ruimtelijke opstelling; wordt door publiek als zeer positief ervaren!

• Hannes Minnaar
• Orkest 18de eeuw met Lucie Horsch (hieronder)
• Calefax



3.  Periode juli t/m september

• Verhuur ook weer mogelijk

• Met inloop koffie/thee
• Waterflesje bij elke zitplaats
• Slotdrankje op zitplaats



4. Periode oktober

• Alle verhuringen worden geannuleerd
• Geen toeristen; kerk wordt gedeeltelijk gesloten
• Kerkdiensten en aantal bezoekers max. 30 personen….

• Nieuwe regelgeving vaak niet eenduidig; verwarring en onzekerheid
• Tijdelijke ontheffing voor culturele programma’s: max. 250 bezoekers!



Coronacrisis 2020 - ??

Financiële crisis 2007-2011
- Toerisme gaat door
- Cultuur gaat door
- Verhuur onderuit

- Alles valt weg



Maatregelen – Gevolgen - Kansen

• Alle niet direct noodzakelijke onderhoud stilgelegd
• Investeringen stopgezet 
• Beperking  energiegebruik
• Actie ‘de Laurenskerk heeft de ruimte’
• Aanvragen steunmaatregelen overheid

• Huurinkomsten Hervormde Gemeente lopen door
• Subsidie via Cultuurplan Rotterdam loopt door
• Wel ‘in de lucht blijven’ met culturele programma’s

• Prik- / testlocatie?
• Stemlokaal?



SIM onderhoud



Janneke Viegers

Stef Hagemeier

Raam van Vrede & Verzoening
2020: Herdenking 80 jaar bombardement 

op Rotterdam



Financiële steun via

• NOW 1, 2 en 3 
• TOGS  na correctie SBI code
• TVL
• Noodfonds (plaatselijk)
• Steunstichtingen/-verenigingen
• Opengestelde Monumenten Lening via NRF

• Expertise is aanwezig bij



En toen begon alles weer opnieuw…….

Lockdown 2

Laurenskerk in weekend 9-10-11 april weer open!
Eén van de landelijke monumenten proeflocaties.

- Kaartverkoop vooraf online
- Verplichte sneltest voorafgaand (48 uur)

-



Hoe lang houden 
we dit vol?

Houd moed!





1968
2018



Altijd nieuwe plannen!



Ter afronding:

• Kerken hebben vaak al vele stormen overleeft

• Kerken hebben binnen gemeenschappen een speciale rol

• De betekenis en functie van kerken veranderd in de tijd

• Nieuwe initiatieven zijn altijd nodig om daarop in te spelen;
planvorming en fondsenwerving is dan bijna altijd
noodzakelijk. Ook of juist in slechte tijden!



laurenskerkrotterdam.nl


