
 

 

PERSARTIKEL - ROTTERDAM 27 MEI 2013 

 

DE LAURENTIUSDAG, SAMEN AANDACHT VRAGEN VOOR ARMOEDE IN ROTTERDAM! 

Op zaterdag 5 oktober 2013 organiseren kerken en maatschappelijke instellingen de tweejaarlijkse 

Laurentiusdag rond en in de Grote of Sint-Laurenskerk te Rotterdam. Dit maal in het teken van 

armoede en het werk van de Voedselbank. We gaan proberen een brug te slaan tussen mensen 

die leven van de Voedselbank en mensen die denken daar nooit van hun leven terecht te zullen 

komen. Schrijf nu maar in uw agenda, kom helpen, luisteren, kijken, mee discussiëren, steek de 

handen uit de mouwen. Iedereen is uitgenodigd om mee te werken. De Laurentiusdag bestaat uit 

vier onderdelen. Op www.laurentiusdag.nl staat het complete programma vermeld. Voor het 

gemak staat het ook hieronder beschreven en hoe u kunt helpen. 

 

1. Grote inzamelingsactie voor Voedselbank Rotterdam 

Op 5 oktober sluit het jubileumjaar “10 jaar Voedselbank”. In de week voorafgaand aan de 

Laurentiusdag zal een grote inzamelingsactie plaats vinden voor de Voedselbank Rotterdam. 

Verspreid over de stad kan men voor dit doel uitgedeelde tassen vullen met boodschappen en 

inleveren in de ochtend op de Laurentiusdag op locaties die nog bekend zullen worden gemaakt. 

U kunt helpen door: 

- Boodschappen kopen en inleveren bij nog bekend te maken verzamelpunten. 

 

2. Sponsorloop: Laurentiusrace en Scootmobielrit 

Vanaf 12.00 uur is er een sponsorloop door middelbare scholieren en kerkenteams en een 

sponsor-scootmobielrit op het kerkplein voor de Laurenskerk. De opbrengst hiervan gaat naar het 

driegangen diner dat ’s avonds gehouden wordt voor cliënten van de Voedselbank Rotterdam.  

U kunt helpen door: 

- Individueel of met een team opgeven voor de sponsorloop of scootmobielrit. 

- Aanmelden als vrijwilliger om dit sponsorloop onderdeel in goede banen te leiden. 

- De sponsorloop bijwonen en deelnemers aanmoedigen. 

 

3. Symposium met informatiemarkt en cabaret 

Vanaf 15.00 uur is er een symposium in de Steigerkerk over het thema ‘armoede en gezondheid’ 

met onder meer medewerking van professor Mackenbach van de Erasmus Universiteit. Ook is er 

een informatiemarkt waarbij het (kerkelijke) werk rondom armoedeproblematiek in de stad zich 

presenteert. Kees Postumus heeft ook een cabaret gemaakt. Het wordt dus een combinatie van 

ernst en luchtigheid. 

U kunt helpen door: 

- Het symposium en cabaret bijwonen en de informatiemarkt bezoeken. 

- Uw diaconale werk voor het voetlicht brengen tijdens de informatiemarkt. 

http://www.laurentiusdag.nl/


 

 

 

4. Besloten diner voor cliënten van de Voedselbank Rotterdam 

Vanaf 18.00 uur is de besloten maaltijd in de Laurenskerk voor ca. 800 cliënten van de 

Voedselbank Rotterdam, waarbij mensen die geen gebruik maken van de Voedselbank tegen 

betaling van 25 euro pp mogen bedienen. De maaltijd wordt geopend door burgemeester 

Aboutaleb en Clara Sies van de Voedselbank Rotterdam presenteert het geheel. Tijdens de 

maaltijd worden er verbindingen gelegd tussen de bedieners en de bedienden (die op 

postcodegebied aan elkaar gekoppeld worden). Zij spreken na afloop van de maaltijd nog een keer 

af om samen een concrete actie te ondernemen voor de wijk waarin ze wonen. 

U kunt helpen door: 

- Aanmelden als bediener voor de maaltijd (voor 25 euro pp). We hebben uiteindelijk 160 

vrijwilligers nodig om deze maaltijd in goede banen te leiden, waarvan 80 mensen zich ook 

committeren voor een vervolgactie in de wijk; 

 

Daarnaast kunt u helpen door de Laurentiusdag te steunen met een gift via bankrekeningnummer 

67 18 700 t.n.v. Stichting Activiteiten Convent van Kerken te Rotterdam o.v.v. Laurentius 2013. 

Helpt u ons om deze dag tot een succes te maken? 

 

Voor meer informatie en het doorgeven van uw deelname kunt u kijken op de website 

www.laurentiusdag.nl of contact opnemen met: 

 Bert Kuipers via het Laurenspastoraat: 010-4129243  

 Hanny de Kruijf (secr.) via Stichting KSA/GCW: 010-4666722 

 Voor vragen /aanmelden sponsorloop of scootmobielrit: Kordula Braat of Shirleni Blanken 

via Stichting MARA: 010-4116085, shirleni@maraprojecten.nl 

Volg ons ook op Twitter: @laurentiusdag en Facebook: facebook.com/laurentiusdag2013. 
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