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Voorwoord
Gedurende het seizoen 2014-2015 is er gewerkt aan de opstelling van dit beleidsplan. In
huiskamergesprekken zijn de sterke en de zwakke kanten van onze gemeente besproken. Ook zijn
daarbij waardevolle ideeën naar voren gekomen over de ontwikkeling van de gemeente in de
komende jaren. Een aanzet voor het beleidsplan is geschreven door een voorbereidingsgroepje
bestaande uit Frans Ort, Jan Dijkhuis en Erik Kool. Naast besprekingen in de verschillende
vergaderingen, is het beleidsplan uitvoerig besproken tijdens een zogenaamde heidedag, waar de
kerkenraad zich intensief heeft gebogen over de inhoud van de plannen. Het resultaat is dit
uitgewerkte plan waarin de verschillende beleidsterreinen zijn besproken. Achter in het plan treft u
het tijdplan aan waarin wij de ideeën uit dit plan willen verwezenlijken.
Namens de kerkenraad,
ds. Frans Ort, voorzitter
Gerda van den Bijllaardt, scriba
Rozendaal, voorjaar 2015

Hoofdstuk I – uitgangspunt en profiel van de Protestantse Gemeente
Rozendaal
De Protestantse Gemeente Rozendaal (verder: PGR) ziet zichzelf als een open kerkgemeenschap
waar ruimte is voor ieder die zich in meerdere of mindere mate aangesproken weet door de
boodschap van de Bijbel en de christelijke traditie. Zij is zich ervan bewust dat deze traditie voor
een belangrijk deel joodse wortels heeft, wat van betekenis is voor haar roeping (vieren en leren).
Zij wil een plek zijn waar mensen elkaar ontmoeten en inspiratie en troost vinden voor hun eigen
levensweg (pastoraat en ontmoeting). Zij wil met open ogen en open handen in de maatschappij
staan en zich inzetten voor gerechtigheid (diaconaat).
De PGR is een actieve gemeente met ruim 200 leden. Zij beschikt over een kerkgebouw met een
kerkzaal voor 160 mensen, diverse nevenruimten, een woongedeelte (verhuurd) en een pastorietuin.
De kerk dateert uit 1758, gesticht door de baron van Rozendaal. De nevenruimten en de woningen
zijn in 2015 ingrijpend gerenoveerd. De kerk is gelegen aan de Kerklaan 17, recht tegenover de tuin
van het kasteel met de ‘bedriegertjes’. In de kerk is in 1905 een wandschildering aangebracht in
Jugendstil stijl.
Aan de kerkelijke gemeente zijn verbonden een parttime predikant (50%), een cantor en twee
organisten. Rozendaal heeft al tientallen jaren een parttime predikant. De gemiddelde leeftijd van de
gemeenteleden is relatief hoog, wat echter tot nog toe geen belemmering voor de vele activiteiten is
gebleken. Bijzonder voor Rozendaal is het grote aantal vrijwilligers. Daarnaast is er ook de Stichting
Vrienden van de Kerk te Rozendaal met als doelstelling ondersteuning van het kerkgebouw, die o.a.
concerten en een filosofische kring organiseert.
1. Rozendaal is (en wil zijn) een vierende gemeente; dat betekent dat er veel aandacht is voor
de zondagse eredienst, waar de cantorij (in de vakantieperiode in de vorm van een
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zomercantorij) iedere zondag een belangrijk aandeel in heeft en de kerkmuziek een grote rol
speelt. Ook vernieuwend bezig zijn hoort daarbij. Cantores, organisten en andere musici zijn
niet weg te denken. Het leesrooster van ‘De eerste dag’ wordt gevolgd, ook door de
gastpredikanten. Eens in de maand wordt het Avondmaal gevierd. Omdat Rozendaal een
parttime predikantsplaats heeft zijn er relatief veel min of meer ‘vaste’ gastpredikanten.
2. Aan het aspect van het leren wordt vormgegeven in een zomer- en een winterleerhuis,
gesprekskringen (zoals de Nicodemuskring) rond actuele thema’s, filmavonden en
gemeenteavonden. De filosofische kring is hiervoor reeds genoemd. Om de betrokkenheid
van de gemeenteleden bij het beleid te stimuleren worden incidenteel gesprekken rond de
tafel georganiseerd.
3. Een gemeente waar gastvrijheid en ontmoeting belangrijk worden gevonden. Naast
aandacht voor het pastoraat (met een bezoekersgroep) is er een actieve kern die zich inzet
voor zowel meer ‘binnen’ als ‘buiten’ kerkelijke activiteiten. Er is een sfeer van openheid
waarin mensen met elkaar omgaan. Koffie na de kerkdienst, twee maal per jaar een
gemeentemaaltijd, een zomerfair (met nadruk op kunst), tentoonstellingen en open podia
waarop (amateur)musici hun kunnen presenteren. Met hospice ‘Rozenheuvel’ (Leger des
Heils) bestaan goede contacten, waarbij kerkleden soms de weekopening verzorgen en de
kerk beschikbaar is voor de herdenking van de gestorvenen. Op zaterdagmiddag is de kerk
anderhalf uur open voor een moment van rust en inspiratie. Er is een periodiek overleg met
B en W van de gemeente Rozendaal. De roeping van de gemeente bestaat uit: werk aan de
wereld en zorg voor elkaar. De manier waarop we aan deze roeping gestalte willen geven,
vatten we samen met et werkwoord verbinden.
4. De diaconale roeping van de gemeente krijgt gestalte in projecten veraf (werelddiaconaat)
en dichtbij (bijvoorbeeld deelname aan een kookproject voor daklozen in Arnhem); in de
participatie in Diana, een regionaal platform voor armoedebestrijding. Waar nodig
persoonlijke financiële ondersteuning, maar ook de bloemendienst en de autodienst. In de
kerkdienst wordt altijd aandacht gevraagd voor collectebestemmingen en voor de
maandelijkse schrijfactie van Amnesty International. Twee maal per jaar wordt er een avond
georganiseerd met een diaconaal thema.
De moderne opvatting van ‘kerk’ is veel dynamischer en minder vastomlijnd dan 50 jaar geleden. Dit
biedt enerzijds mogelijkheden om mensen op een nieuwe manier aan de gemeente te binden, maar
vraagt anderzijds ook om nieuwe werkvormen.

Hoofdstuk II - Vieren (eredienst)
De PGR hecht aan een zorgvuldige opzet en uitvoering van de wekelijkse eredienst.
De PGR komt op zondagmorgen samen. In de dienst liggen de accenten op lofprijzing, verkondiging
en aanbidding. Al ruim vijftig jaar wordt de eredienst mede gedragen door de cantorij onder leiding
van de cantor. Beide zijn onlosmakelijk met de eredienst verbonden. Daarnaast wordt de eredienst
mede vormgegeven door de vaste kern van organisten, in sommige gevallen aangevuld door
incidenteel meewerkende musici. Predikant en cantor dragen samen de verantwoordelijkheid voor
de opzet van de liturgie. Zij werken in nauw overleg met elkaar samen. In de loop der jaren is in
Rozendaal deze liturgische traditie gegroeid, die een vaste vorm heeft gekregen in de opzet van de
eredienst. Dit spreekt aan: gemeenteleden en gasten waarderen onze vorm en komen met plezier
in de dienst. Tegelijkertijd hoort de kerkenraad soms de verzuchting dat diensten niet ‘vast’ moeten
liggen. Daarbij is de vorm van onze diensten soms niet aantrekkelijk voor een jonger publiek die soms
naar andere vormen en inhoud of naar meer interactie tijdens de dienst zoeken.
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beleidsvoornemens
Als beleidsvoornemens voor de komende jaren spreekt de kerkenraad het volgende uit.
 de cantorij wordt gecontinueerd en ondersteund (hoewel er ook zorgen zijn over de
leeftijdsopbouw van de bestaande groep).
 Wij streven ernaar op meerdere momenten (zeker rondom hoogtijdiensten als Kerst, Pasen
en Pinksteren) meerdere musici mee te laten werken aan onze diensten.
 Met het oog op de vernieuwing van de erediensten streeft de kerkenraad ernaar om
viermaal per jaar een andersoortige vorm van eredienst te hebben (bijvoorbeeld ‘de preek
van de leek’, een interactieve dienst met de mogelijkheid tot discussie/gesprek of een dienst
rondom een serie verhalen over Bijbelse persoonlijkheden, viering met kinderen).

Hoofdstuk III - Leren (vorming en toerusting)
De PGR wil een lerende gemeente zijn en daarvoor de mogelijkheid tot verdieping brengen
op de terreinen van Bijbel, kerk, cultuur, theologie en filosofie.
De gemeente is te allen tijde een lerende gemeente. Zij blijft zich bezinnen op haar plaats en taak in
de wereld, oriënteert zich op de Bijbelse wortels en vergroot haar inzichten op de traditie en
achtergronden van de cultuur waarin wij samen kerk zijn. Daartoe richt zij zich op de kerkelijke
gemeente, maar op belangstellenden van buiten de PGR.
Beleidsvoornemens
 De kerkenraad streeft er de komende jaren naar om dit accent van een breed aanbod op de
terreinen Bijbel, kerk, cultuur, theologie en filosofie vorm te blijven geven. Hiertoe kunnen
ook gastsprekers worden uitgenodigd om van hun kennis en enthousiasme blijk te geven.
 Wij willen in de komende tijd de mogelijkheid onderzoeken om een gesprekskring op te
richten voor jonge gezinnen. Op deze manier hopen wij hun betrokkenheid bij onze
gemeente te vergroten en/of te versterken.
 Wij streven ernaar in de komende tijd een viertal vertelavonden te organiseren rondom
Bijbelverhalen onder de titel “kom op verhaal in de kerk van Rozendaal”. Hier worden de
Bijbelse verhalen opnieuw verteld en van een andere invalshoek bekeken. Doel daarbij is een
frisse en hernieuwde ontmoeting met (soms) overbekende verhalen en tradities. Deze
activiteit zou op de zondagavond kunnen plaatsvinden.
 Wij streven ernaar het vormings- en toerustingswerk in nauwe samenwerking met onze
buurgemeente Velp gestalte te geven. Wellicht is het mogelijk om het gehele werk op dit
terrein in één brochure uit te geven.
 In de publiciteit zal in grotere mate aandacht moeten worden gegeven aan In de Roos, het
berichtenblad van de gemeente Rozendaal, aan berichtgeving op internet en via de
mailgroep van onze gemeente.

Hoofdstuk IV – Pastoraat en ontmoeting
De PGR wil een gemeenschap zijn waar ontmoeting kan plaatsvinden, zowel tussen de
gemeenteleden onderling als in/met de dorpsgemeenschap
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Aandacht voor elkaar hoort tot de kern van de geloofsgemeenschap. Deze aandacht is gebaseerd op
respect voor het anders-zijn van de ander. Deze aandacht bestaat zeker bij de Rozendaalse
gemeenteleden die actief zijn en met elkaar meeleven en elkaar ontmoeten in de diensten. De taak
van de predikant is om zoveel mogelijk present te zijn bij het wel en wee van mensen en op
belangrijk momenten in hun leven. Er zijn twee pastorale ouderlingen die proberen goed op de
hoogte te zijn van wat er speelt in de gemeente. Er is een bezoekersgroep die (meest) ouderen
bezoekt die niet makkelijk meer naar de kerk kunnen komen. In samenwerking met de diaconie
worden zieken bezocht en/of kaarten en bloemen gestuurd. De bloemen uit de kerkdienst gaan als
groet naar een gemeentelid.
Ontmoeting binnen de kerkgemeenschap
Na elke zondagse eredienst is er gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken. Deze
ontmoetingsmogelijkheid voorziet in een grote behoefte en wordt druk bezocht. Bij bijzondere
diensten zoals bij Kerst, Pasen, Nieuwjaar wordt het koffiedrinken extra feestelijk aangekleed en
soms uitgebreid met een glas of lunch.
In het kader van het opstellen van dit beleidsplan zijn rond-de-tafel gesprekken gevoerd. Hierbij
hebben gemeenteleden gefungeerd als gastvrouw/heer en er hebben circa 60 personen meegedaan.
Deze gesprekken zijn dermate goed bevallen dat het voornemen bestaat om dit soort ontmoetingen
elke twee jaar te organiseren.
Met gemeenteleden die niet meer in staat zijn om de kerkdiensten te bezoeken, wordt geprobeerd
contact te onderhouden. Predikant en ouderlingen doen dat vanuit de kerkenraad. Er is ook een
bezoekersgroep waarvan ieder van de leden met een aantal gemeenteleden contact onderhoudt.
Commissie Kunst in de Kerk (KIK)
De KIK is opgericht na de succesvolle viering van het 250-jarige bestaan van de kerk. Doelstelling is
het fraaie kerkgebouw ook voor andere zaken dan de wekelijkse eredienst te gebruiken en zodoende
ook een groep bezoekers te trekken naast de trouwe kerkgangers. De kerk komt daarmee weer wat
meer midden in de samenleving te staan en er ontstaat hopelijk een wisselwerking tussen de
groepen die vanuit verschillende invalshoeken onze kerk bezoeken.
Jaarlijks wordt een zomerfair georganiseerd die honderden bezoekers trekt van binnen en buiten de
kerkgemeenschap. Onderdelen zijn: een boekenmarkt, expositie van kunst in het kerkgebouw en in
de tuin, verkoop van ‘landgoedartikelen’, sieraden, plantjes e.d., muziek, hapjes en drankjes. Ook het
optreden van de Rozendaalse Kapel versterkt de band met de dorpsgemeenschap.
De kerk is tijdens de jaarlijkse Open Monumentendagen geopend. Tevens wordt er dan kunst
geëxposeerd; de afgelopen jaren van de Gelderse Schildersclub TerpenTijn.
Ook op andere tijdstippen van het jaar kan er een expositie gehouden worden, bijvoorbeeld tijdens
het Hemelvaartsweekend.
Een muzikale ontmoetingsmogelijkheid wordt gevormd door het open podium, waarbij
(amateur)musici de gelegenheid krijgen hun talent te tonen. Gezien de grote belangstelling qua
deelnemers en publiek wordt er twee maal per jaar een open podium georganiseerd.
In 2013 is er een open-tuinendag georganiseerd, waarbij zo’n 10 particuliere tuinen in het dorp
toegankelijk waren en de dag in de tuin van de kerk eindigde met muziek, drankjes en hapjes. Deze
middag trok ruim 300 bezoekers. De KIK is voornemens om – bij voldoende belangstelling – elke twee
jaar een dergelijke dag te organiseren.
Tenslotte organiseert de KIK een aantal malen per jaar een filmvoorstelling in de tuinkamer.
Stichting Vrienden van de Kerk
Sinds zijn oprichting in 1987 zet de stichting zich zeer actief in voor ondersteuning van het
kerkgebouw door het organiseren van concerten e.d. Hoewel de stichting volledig onafhankelijk
functioneert van het kerkbestuur, vallen de activiteiten zeker onder de noemer ‘ontmoeting’.
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De concerten en lezingen trekken bezoekers van binnen en buiten de kerkgemeenschap. Dat geldt
ook voor de filosofische kring, die al jaren een programma van hoog niveau verzorgt.
Tuinkamer als ‘huiskamer’ van Rozendaal
De tuinkamer fungeert al vele jaren (afgezien van de sluiting tijdens de bouwwerkzaamheden in de
eerste helft van 2015) als ontmoetingsplek voor de ouderensoos en de ouderengym. De organisatie
hiervan valt buiten de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
Onderzocht zal worden in hoeverre de tuinkamer na renovatie gebruikt kan worden als
ontmoetingsruimte gedurende een dagdeel in de week voor de dorpsgemeenschap: de Serre van
Rozendaal. Dit in nauw overleg met de bestaande activiteiten soos en gym en het gemeentebestuur.
De Stichting Viva zal worden gevraagd vrijwilligers te werven als gastvrouw of –heer op de open
ochtend. Aan het eind van 2015 zal de behoefte aan en de opzet van de Serre van Rozendaal
geëvalueerd worden.
Beleidsvoornemens
 Contacten proberen te leggen en/of verstevigen met mensen die niet in de eerste plaats/of
helemaal niet de kerkdiensten bezoeken, maar wel geïnteresseerd zijn in andere activiteiten.
 Met name jongere mensen benaderen (onder de 50).
 Het voornemen bestaat om elke twee jaar bij wijze van diepergaande ontmoeting van de
gemeenteleden zogenaamde rond-de-tafelgesprekken te organiseren.
 Bezoekers (en zo nodig gastpredikanten) in het gesprek betrekken bij de koffie na de dienst.
 De KIK streeft ernaar om elk jaar een gevarieerd aanbod van activiteiten te realiseren voor
zowel de PGR als de dorpsgemeenschap.
 Het streven is om meer jeugdige deelnemers te trekken bij uitvoeringen van het Open
Podium.
 De kerkenraad heeft tenminste eenmaal per jaar formeel overleg met de Stichting Vrienden
van de kerk te Rozendaal en verder zo veel als nodig en/of wenselijk is.

Hoofdstuk V - Dienen (diaconaat)
De PGR legt een duidelijk accent op dienstbaarheid aan de samenleving en de wereld door
haar diaconaat.
De missie van de diaconie is: omzien naar mensen in probleemsituaties, dichtbij en verder weg.
Daaruit volgen de activiteiten: taken in de eredienst, het omzien naar elkaar, financiële
ondersteuning waar nodig en mogelijk, het ZWO-werk en onze signaalfunctie naar gemeente en
samenleving.
Taken in de eredienst
De diakenen brengen de noden van de wereld voor het voetlicht. Elke dienst heeft een diaconale
collecte. De dienstdoende diaken licht het collectedoel toe en vraagt daarmee aandacht voor een
specifiek probleem/doelgroep. Nog pregnanter gebeurt dat bij de voorbeden bij het avondmaal, eens
per maand.
Bij de avondmaalsdienst verzorgt de diaken brood en wijn (en druivensap).
De diaconie draagt zorg voor de bloemen – passend bij de liturgische kleur – in de eredienst en zorgt
ervoor dat die daarna naar een gemeentelid gaan, als blijk van medeleven bij een verdrietige of juist
feestelijke gebeurtenis of gewoon als groet. Gemeenteleden maken de bloemstukken en bezorgen
die na afloop van de dienst.
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De diaken zorgt dat de dienst wordt opgenomen/uitgezonden door de kerkomroep.
Er is een autodienst, waardoor mensen die niet op eigen gelegenheid de dienst kunnen bezoeken,
worden opgehaald.
Omzien naar elkaar
De bovengenoemde bloemengroet is een vorm van ‘omzien naar elkaar’. Dat kan ook door bij de
koffie na afloop van de dienst een kaart te laten tekenen voor een gemeentelid dat de dienst moet
missen, bijvoorbeeld vanwege ernstige ziekte.
Twee maal per jaar wordt er in de kerk een ontmoetingsmaaltijd georganiseerd, ook voor nietgemeenteleden. Bij voorkeur wordt die gekoppeld aan een diaconaal project (informatieverstrekking
en geld genereren).
De diaconie heeft regelmatig overleg met de burgerlijke gemeente en de Stichting Viva. Het door
Viva in 2013 uitgevoerde bezoekproject onder 75-plussers in Rozendaal geeft inzicht in de behoeften
van de inwoners van het dorp. Als eerste behoefte kwam naar voren een ontmoetingsruimte.
Hieraan wordt invulling gegeven door de in hoofdstuk IV genoemde Serre van Rozendaal.
Eenzaamheid is een ander (overigens niet zo vaak) genoemd probleem. Recent is een eetgroepje
gestart op initiatief van de diaconie, waaraan enkele oudere inwoners meedoen onder
gastvrouwschap van een gemeentelid.
‘Omzien naar elkaar’ uit zich ook in een actieve betrokkenheid bij vluchtelingen, daklozen en
gevangenen in de regio, met name Arnhem. Door financiële steun aan organisaties die zich voor deze
groepen inzetten en door een aantal malen per jaar een maaltijd te verzorgen voor daklozen.
De diaconie doet jaarlijks mee aan de ‘actie kersttas’ van het diaconaal netwerk armoedebestrijding
in Rheden en Rozendaal Diana, waarbij mensen die van een minimum moeten rondkomen met de
feestdagen wat extra’s krijgen.
Financiële ondersteuning
Hieronder valt steun aan mensen in noodsituaties, binnen en buiten de kerkgemeente. Tot op heden
wordt maar op bescheiden schaal een beroep op de diaconie gedaan.
De diaconie stelt jaarlijks een collecterooster op, waarop door Kerk in Actie voorgestelde doelen
voorkomen, evenals door de diaconie zelf geselecteerde projecten. Daarbij wordt gestreefd naar een
evenwichtige vertegenwoordiging van lokale, regionale, landelijke en international projecten. Als de
collecteopbrengst voor een project kleiner is dan € 100, vult de diaconie de opbrengst aan tot dit
bedrag.
De inkomsten van de diaconie bestaan uit collectes, giften en rentes. De diaconie beheert een
bescheiden financiële buffer die zo verantwoord mogelijk belegd wordt, waarbij het financiële
rendement niet op de eerste plaats komt.
ZWO (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking)
Er wordt relatief veel aandacht besteed aan werelddiaconaat. We ondersteunen de acties van Kerk in
Actie. Naar vermogen dragen we financieel bij bij natuurrampen, oorlogen e.d. Samen met de
diaconie van Velp steunen we een – elke twee jaar wisselend – project in de derde wereld. Naast
fondsenwerving is informatieverstrekking van groot belang.
Het streven is om jaarlijks een gast uit een derde wereldland te ontvangen in samenwerking met de
theologische faculteiten in Amsterdam en Groningen. Een korte bijdrage aan de eredienst, een
maaltijd, een gesprek met gemeenteleden en wat ‘sight seeing’.
Er wordt enige malen per jaar voor het zendingswerk gecollecteerd.
Signaalfunctie
Het werk van de diaconie staat ook ten dienste van de gerechtigheid. In de toelichting op de collectes
komt dit aan de orde, maar ook door ondersteuning van Amnesty International. Eens per maand
worden gemeenteleden uitgenodigd om een brief van Amnesty te ondertekenen.
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Elke maand verzorgt de diaconie een artikeltje in het kerkblad SOW. Het beleid van de burgerlijke
gemeente wordt kritisch gevolgd t.a.v. de behandeling van sociaal en financieel zwakkeren. Dit
gebeurt o.a. door het diaconale netwerk Diana, waaraan de diaconie actief bijdraagt.
Belangrijk vinden wij in deze context de volgende uitspraak: ‘De kerk, en dan vooral in haar diaconale
functie, zou, meer dan nu het geval is, haar invloed moeten aanwenden bij en zelfs druk moeten
uitoefenen op de burgerlijke overheden (zowel landelijk als locaal), wanneer deze tekort schieten in
hun taak de zwakken in de samenleving tot hun recht te doen komen en, waar nodig, daadwerkelijk
te beschermen.’
Beleidsvoornemens
 Onderzocht zal worden of in de tuinkamer na de verbouwing daarvan een wekelijkse
openstelling voor inwoners van Rozendaal kan worden gerealiseerd.
 Het streven is om van tijd tot tijd via de regionale pers (Inde Roos, Regiobode, etcetera)
artikelen van diaconale aard te publiceren.

Hoofdstuk VI – Verdere contacten
De PGR wil nadere contacten zoeken en uitbouwen met de ons omringende gemeenten.
Op diaconaal gebied wordt er nauw samengewerkt met de Protestantse Gemeente Velp. Er is een
werkgroep die een gezamenlijk project selecteert, waarover dan gedurende twee jaar informatie
wordt verstrekt en acties worden georganiseerd t.b.v. fondsenwerving. De oecumenische
samenwerking met andere kerken in de regio middels DIANA is al genoemd.
Beleidsvoornemens
 De PGR wil een actief lid zijn van de Raad van Kerken van Velp/Rozendaal.
 De PGR wil de contacten met de omringende buurgemeenten aanhalen.
 In het bijzonder wil de PGR haar contacten met de Protestantse gemeente van Velp
versterken en uitbouwen. Voorts zal worden onderzocht in hoeverre contacten met de
Vrijzinnig Protestantse gemeente in Velp kunnen worden gelegd.

Hoofdstuk VII - Kerkgebouw en financiën
Inleiding
De PGR heeft het kerkgebouw aan de Kerklaan in eigendom.
Dit gebouw, een rijksmonument dat dateert uit 1758, vergt voortdurende aandacht en geld. Bij het
gebouw hoort een grote tuin, die opnieuw ingericht zal moeten worden.
In de loop van 2015 zullen de woningen, die zich aan de achterzijde in het gebouw bevinden, worden
gerenoveerd. Van de twee woningen worden er dan drie gemaakt, zodat ook meer huurinkomsten
zijn gegarandeerd. Tegelijkertijd worden de nevenruimten (tuinkamer, haardkamer en serre)
uitgebreid en vernieuwd. Beide verbouwingen worden gefinancierd met eigen geld plus subsidies ten
gunste van de nevenruimten van de Provincie Gelderland, de gemeente Rozendaal en de
Maatschappij van Welstand.
Het kerkgebouw

8

Het beheer van het gebouw berust bij de kerkrentmeesters, daarin bijgestaan door vele vrijwilligers.
Regelmatig worden de ruimten schoongemaakt door een ingehuurde schoonmaker, maar de overige
dagelijkse klussen worden gedaan door vrijwilligers.
De kosterswerkzaamheden die samenhangen met de zondagse erediensten worden eveneens
verricht door vrijwilligers.
Ongeveer eens per maand vindt vanuit de kerk een uitvaart plaats. Ook hierbij zijn vrijwilligers actief
die de bijbehorende kosterswerkzaamheden verrichten. Ook bij trouwdiensten in de kerk zijn deze
kosters aanwezig. Naast trouw- en rouwdiensten in de kerkzaal worden de nevenruimten verhuurd
voor activiteiten zoals een bejaardensoos, ouderengym, vergaderingen, lezingen en recepties.
Nadat de verbouwing van de nevenruimten gereed zal zijn, is het beleid er ook op gericht om meer
huurinkomsten te genereren uit zowel de kerkzaal als de nevenruimten.
De financiën
Behalve de uitgaven en inkomsten die samenhangen met het gebouw heeft de PGR met de volgende
inkomsten en uitgaven te maken:
Inkomsten: vaste vrijwillige bijdragen van de kerkleden, opbrengsten van collecten, rendement uit
spaargelden en beleggingen, subsidie (6 jaar) ten bate van het onderhoud van het gebouw.
Uitgaven: het traktement voor een halve predikantsplaats, gastpredikanten (ongeveer 30 keer per
jaar), een professionele cantor, organisten, bijdragen aan de landelijke PKN, onderhoudskosten
muziekinstrumenten.
Met de investeringen die zijn gemoeid met de beschreven verbouwingen zullen de inkomsten uit
spaargelden en beleggingen verminderen.
Door de vergrijzing en de inkrimping van de gemeente zullen ook de inkomsten uit de vaste vrijwillige
bijdragen naar verwachting teruglopen. Het beleid zal er dan ook op gericht zijn de bekendheid met
de verhuur van de kerkzaal en de nevenruimten in Rozendaal en omgeving te vergroten om de
terugloop in inkomsten te ondervangen.
Beleidsvoornemens
 De bekendheid met de verhuur van de kerkzaal en de nevenruimten in Rozendaal en
omgeving zal vergroot worden om de terugloop in inkomsten te ondervangen. Ook de
burgerlijke gemeente van Rozendaal kan hierbij een rol spelen.
 Nadat de verbouwing van de nevenruimten gereed zal zijn zullen meer huurinkomsten
gegenereerd kunnen worden uit zowel de kerkzaal als de nevenruimten.
 Het voornemen bestaat om de PGR (en desgewenst de Stichting Vrienden van de Kerk te
Rozendaal) te presenteren tijdens de door de gemeente Rozendaal georganiseerde
kennismakingsbijeenkomsten met nieuwe inwoners.

Hoofdstuk VIII – sterkte/zwakte van de Protestantse gemeente te Rozendaal
Als sterke kanten van de PGR kunnen de volgende zaken worden genoemd.
 De erediensten, de liturgie en de cantorij.
Elke zondag om 10 uur is er een eredienst in de kerk aan de Kerklaan. Daarbij wordt een
zorgvuldig vormgegeven liturgie gehanteerd, waarbij de cantorij een belangrijke rol speelt. De
PGR streeft naar vieringen die herkenbaar zijn voor mensen van nu, waarin eerbied voor God
voelbaar is en waarin ruimte is. Wekelijks bezoeken tussen 50 en 100 mensen deze eredienst.
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 De gemeenschapszin, de aandacht voor elkaar en de bereidheid om mee te doen.
Omdat de PGR klein is met ongeveer 160 adressen in het bestand, kennen de meeste
gemeenteleden elkaar en is er aandacht voor het wel en wee van de gemeenteleden. Een
aanzienlijk deel van de gemeenteleden is actief betrokken bij de vele taken die er zijn en de
activiteiten die worden georganiseerd.
 De overzichtelijkheid.
De 160 adressen van het bestand zijn voornamelijk te vinden in het dorp Rozendaal (1500
inwoners) en in het nabijgelegen Velp en Arnhem. De gemeenteleden zijn daardoor goed te
bereiken en de lijnen tussen bijvoorbeeld de kerkenraad en de gemeenteleden zijn kort. Vrijwel
alle activiteiten vinden plaats in het kerkgebouw aan de Kerklaan.
 De vele activiteiten.
In het kader van de vorming en toerusting worden veel activiteiten georganiseerd. Maar ook op
het terrein van kunst en cultuur (de werkgroep Kunst In de Kerk, KIK) en de filosofie (de Stichting
Vrienden van de Kerk te Rozendaal) vinden zeer regelmatig activiteiten plaats. Daarbij zijn veel
mensen betrokken, zowel bij de organisatie hiervan, als bij het deelnemen eraan.
Als zwakke punten van de PGR moeten de volgende zaken worden genoemd.
 De communicatie en het overleg.
Hoewel de lijnen kort zijn ontbreekt het toch regelmatig aan voldoende overleg. Te vaak worden
dingen geregeld in een kleine groep zonder anderen hiervan op de hoogte te stellen. Natuurlijk
altijd met de beste bedoelingen, maar mensen kunnen zich daardoor gepasseerd voelen.
 De beschikbare menskracht.
Omdat veel activiteiten een jarenlange traditie hebben en er eerder meer dan minder activiteiten
worden georganiseerd, legt dit een groot beslag op de steeds ouder wordende en krimpende
gemeente. Zo is het moeilijk gemeenteleden te vinden die plaats willen nemen in de kerkenraad.
Ook een jaarlijks terugkerende activiteit als de zomerfair kost veel menskracht, die steeds
moeilijker is te vinden.
 De leeftijdsopbouw.
De gemiddelde leeftijd van de gemeenteleden is hoog (in 2015 65 jaar). Bijna de helft van de
gemeenteleden is ouder dan 70 jaar. Er is weinig aanvulling van jonge gezinnen.
Bovendien zijn vaak juist de oudere gemeenteleden het actiefst. Zo valt te vrezen dat zowel de
activiteiten als de financiële huishouding over enkele jaren onder zware druk komt te staan.
 ‘De liturgie schrikt af.’
De zorgvuldige liturgie van de erediensten met veel aandacht voor traditie spreekt veel jonge
mensen niet meer aan. Het spraakgebruik en de gehanteerde symbolen staan soms ver af van
mensen die dit niet gewend zijn. Daardoor is het moeilijk om met deze erediensten een andere
doelgroep te bereiken dan de trouwe kerkgangers van nu.

Hoofdstuk IX - De plannen geconcretiseerd
2015






tijdens de diensten meerdere musici deel laten nemen aan de liturgie (hoofdstuk II)
“jongere” gemeenteleden bezoeken (hoofdstuk IV)
Herinrichting pastorietuin
Pilot Serre van Rozendaal (hoofdstuk V)
meer bekendheid geven aan de verhuurmogelijkheden van de kerk en tuinkamer en
huurinkomsten vergroten (hoofdstuk VII)
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2015 - 2016
 starten van een gesprekskring voor jongere gemeenteleden (hoofdstuk III)
 organiseren van vier vertelavonden onder het motto kom op verhaal in Rozendaal (hoofdstuk
III)
 organiseren van een (tweejaarlijkse) serie Rond-de-tafelgesprekken (hoofdstuk IV)
 de PGR te presenteren bij de ontmoeting van nieuwe inwoners van Rozendaal (hoofdstuk VII)
2016 - 2017
 vier anderssoortige vormen van eredienst introduceren (hoofdstuk II)
2015 - 2020
 breed aanbod op het terrein Vorming en Toerusting handhaven in samenwerking met Velp
(hoofdstuk III)
 continuering en ondersteuning cantorij (hoofdstuk II)
 meer gebruik maken van de mogelijkheid om in de Roos te publiceren (hoofdstuk III en V)
 contacten met onze buurgemeenten versterken, i.c. Velp en Vrijz. Prot.Velp (hoofdstuk VI)
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