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samenvatting 
 

a) De PgR kent een zorgvuldig vormgegeven eredienst, waarin muziek, gemeentezang en 
grondige, eigentijdse exegese centraal staan. 

 
b) De PgR legt een duidelijk accent op de dienstbaarheid aan de samenleving en de 

wereld door haar Diaconaat. Dit gebeurt zowel regionaal als wereldwijd.  

 
c) De PgR beschouwt het pastoraat vooral als ‘omzien naar elkaar’. Ouderlingen, 

predikant, pastorale werkgroep en individuele gemeenteleden werken hierin nauw met 
elkaar samen. 

 
d) De PgR biedt ruimte voor een serie ontmoetingen door de week. Deze zijn voor 

gemeenteleden maar nadrukkelijk ook voor andere belangstellenden. 

 
e) De PgR organiseert samenkomsten die van inspiratie mogen zijn voor gemeenteleden 

en belangstellenden op het terrein van Schrift, cultuur en filosofie. 

 
f) De commissie Kunst in de Kerk streeft naar het opzetten en in stand houden van diverse 

culturele activiteiten voor belangstellenden uit het dorp of de omgeving. 
 

g) De PgR voert een solide beleid waarin de zorg voor het in stand houden van onze 
gemeente centraal staat. 

 
h) De PgR maakt gebruik van hedendaagse communicatiemiddelen om haar reilen en 

zeilen aan de gemeenteleden en andere belangstellenden bekend te maken. 

 
i) De tuincommissie wil de pastorietuin beheren met respect voor het monumentale 

karakter, fraai voor het oog en met een gazon dat voor diverse evenementen gebruikt 
kan worden.  
 

j) De PgR is lid van de Raad van Kerken van Velp-Rozendaal en streeft naar samenwerking 
met onze buurgemeente Velp. 
 

k) De PgR heeft een goede relatie met het hospice Rozenheuvel. 
 

l) De ‘Stichting Vrienden van de kerk te Rozendaal’ heeft als doel het kerkgebouw aan de 
Kerklaan 15 te Rozendaal in te zetten voor culturele doeleinden ten bate van de 
dorpsgemeenschap en om daarmee een financiële steun te geven aan de 
kerkrentmeesters bij de instandhouding van het kerkgebouw. 

 
******* 
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1. schets 

 
De Protestantse gemeente Rozendaal (verder: PgR) is een open kleinere kerkelijke gemeente 
die onderdeel is van de landelijke Protestantse Kerk Nederland (PKN). Daarnaast zijn wij lid 
van de Raad van Kerken Velp-Rozendaal en zoeken wij, waar mogelijk, samenwerking met 
onze buurgemeente Velp.  
Onze gemeente telt eind 2021 237 leden, waarvan 129 belijdende leden, 72 doopleden en 36 
vrienden, blijkgevers van belangstelling of meegeregistreerden. Aan onze gemeente zijn 
verbonden een parttime predikant (50%) en - in wisseldienst- vier cantores en twee 
organisten.   
Onze vaste plek is de Kerk van Rozendaal aan de Kerklaan: deze plek vormt het hart van ons 
gemeentewerk, zowel op zondag als door de week. Centraal bevindt zich de zondagse 
eredienst, waaraan veel tijd een aandacht wordt besteed; kenmerkende voorbeelden hiervan 
zijn de liturgie, prediking en de cantorij, die in iedere dienst de gemeentezang begeleidt.  
 
Onze gemeente bestaat voor het overgrote deel uit ouderen. Ondanks dat dit ons een 
kwetsbaar karakter zou kunnen geven, is het tegendeel het geval. Er bestaat relatief kleine, 
maar vitale en hechte kern van betrokken gemeenteleden. Daaromheen bevinden zich vele 
leden die de kerk een warm hart toedragen, hetgeen onder meer blijkt uit de grote groep 
vrijwilligers die op vele terreinen ondersteuning bieden. Tegelijkertijd zijn er zorgen: het 
ledental loopt langzaam terug en de ervaring leert dat meer werk gedaan moet worden met 
minder vrijwilligers. 
  
Onze gemeente heeft een actieve diaconie die verschillende activiteiten organiseert. Er wordt 
nadrukkelijk geprobeerd ‘om te zien naar elkaar’; er is een betrokken pastoraatsgroep en 
maandelijks komt de pastorale kring bijeen. Wij voeren een gezond financieel beleid waarbij 
we alle zorg en aandacht besteden aan het in stand houden van onze gemeente en haar 
kerkgebouw.  
 
De PgR communiceert met haar leden en de overige belangstellenden middels de maandelijks 
Nieuwsbrief. Verder zijn in onze gemeente enkele andere commissies aan het werk: de 
commissie Kunst in de Kerk (verder: KIK), de tuincommissie en (al behoort die niet formeel tot 
onze gemeente) de Stichting Vrienden van de Kerk van Rozendaal (verder: VKR). 
 

 
 

******* 
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2. eredienst 
 
De PgR kent een zorgvuldig vormgegeven eredienst, waarin muziek, gemeentezang en 
grondige, eigentijdse exegese centraal staan. 
 
De zondagse eredienst behoort tot de kern van ons gemeente-zijn. Deze wordt gekenmerkt 
door een goed voorbereide liturgie, lezingen die zo veel mogelijk het oecumenisch leesrooster 
volgen, een kwalitatief hoogwaardige muzikale omlijsting door onze cantorij, cantores en 
organisten ter ondersteuning van de gemeentezang (waarbij nieuwe liederen niet worden 
geschuwd). Voorts gaat de eigen predikant en een aantal gastpredikanten voor waarvan een 
grondige exegese wordt verwacht. In dat licht spreken we uit dat de PgR in de komende tijd 
deze opzet blijft handhaven: onze cantores, kerkmusici, de cantorij en voorgangers vervullen 
daarin een cruciale rol. Een goed samenspel tussen hen is daarbij een vereiste. Zo kan de 
kwaliteit die kenmerkend is voor onze gemeente een blijvende rol spelen in de komende jaren. 
 

 
 

******* 
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3. diaconie 
 
De PgR legt een duidelijk accent op de dienstbaarheid aan de samenleving en de wereld 
door haar Diaconaat. Dit gebeurt zowel regionaal als wereldwijd.  
 
De missie van de diaconie is: omzien naar en het helpen van mensen in probleemsituaties, 
dichtbij en verder weg: zieken, hoogbejaarden, vluchtelingen, mensen met financiële 
problemen. Daaruit volgen de activiteiten zoals omzien naar elkaar, financiële 
ondersteuning waar nodig en mogelijk. Dit gebeurt in onze gemeenschap, in de regio en 
middels het werk van ZWO (Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking) en 
Kerk in Actie (KiA). Hoewel deze taken in de eerste plaats aan alle gemeenteleden zijn 
toebedeeld, willen de diakenen initiatieven nemen, dit onderdeel van het kerkenwerk 
ondersteunen en daarbij ook een voortrekkersrol spelen. 
 

a) omzien naar elkaar 
Dat omzien naar elkaar maken we concreet door bijvoorbeeld gemeenteleden een 
bloemetje te brengen. Ook geven we regelmatig na de kerkdienstdienst bij de koffie de 
mogelijkheid een kaart te ondertekenen voor een gemeentelid die door omstandigheden 
niet of niet meer in de kerk kan komen. 
Tweemaal per jaar wordt in principe een gemeentemaaltijd georganiseerd, ook voor niet 
gemeenteleden. Bij voorkeur wordt de maaltijd gekoppeld aan een diaconaal project. 
(informatieverstrekking en geld genereren). Deze maaltijd staat ook open voor anderen.  
'Omzien naar elkaar' uit zich ook in een actieve betrokkenheid bij vluchtelingen, daklozen 
en gevangenen in de regio Arnhem.  
Zo wordt financiële steun gegeven aan organisaties die zich voor deze groepen inzetten. 
Ook wordt er vier of vijf keer per jaar gekookt voor dak- en thuislozen in Arnhem. Dit 
wordt betaald door de diaconie en het koken gebeurt door vrijwilligers uit onze 
gemeente. 
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. 
Belangrijk is de maandelijkse ondertekening voor gevangenen via Amnesty International. 
 

b) 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 of een bepaalde doelgroep. Dit gebeurt ook met 
de voorbeden bij het avondmaal, eens per maand. De diaconie verzorgt brood en wijn bij 
het avondmaal.  
Elke zondag staan er in de kerk bloemen, passend in de liturgische kleur. Deze bloemen 
worden gefinancierd door de diaconie. De diaconie zorgt ervoor dat deze bloemen na de 
dienst naar een gemeentelid gaan als groet bij een bijzondere gebeurtenis, of als blijk van 
aandacht. Daartoe is een lijst gemaakt van gemeenteleden, de bloemengroep, die ervoor 
zorgen dat de bloemen worden weggebracht naar het adres dat door de diaconie wordt 
aangedragen. 
De diaconie verzorgt een autodienst voor mensen die niet op eigen gelegenheid de dienst 
kunnen bijwonen. 
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c) financiële ondersteuning 
Hieronder valt steun aan mensen in noodsituaties, binnen en buiten de kerkgemeente. 
Vluchtelingen kunnen extra financiële steun krijgen. Tot op heden wordt maar op 
bescheiden schaal een beroep op onze 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 
internationale projecten. Als de collecte opbrengst voor een project op de betreffende 
zondag minder is dan 100 euro, vult de diaconie de opbrengst aan tot dit bedrag. 
De inkomsten van de diaconie bestaan uit collectes, giften en rentes. De diaconie houdt 
een bescheiden financiële buffer aan die zo verantwoord mogelijk belegd wordt, waarbij 
het financiële rendement niet op de eerste plaats komt. 
 

d) ZWO 
De diaconie besteedt relatief veel aandacht aan werelddiaconaat. We ondersteunen de 
acties van KiA. Naar vermogen dragen we financieel bij, in geval van natuurrampen en 
rampen als gevolg van oorlogen. Samen met de diaconie van Velp steunen we een -elke 
twee jaar wisselend- project in de Derde Wereld. Dit project wordt afwisselend door Velp 
en Rozendaal aangedragen. Naast fondsenwerving is informatieverstrekking aan de leden 
van de gemeente van groot belang. Er wordt enige malen per jaar voor specifiek 
zendingswerk gecollecteerd. 
 

e) signaalfunctie 
Het werk van de diaconie staat ook ten dienste van gerechtigheid. In de toelichting op de 
collectes komt dit aan de orde. 
De diaconie zorgt ervoor dat er elke maand een artikeltje verschijnt in de Nieuwsbrief. 
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 onze diaconie bijdraagt. 
 

f) beleidsvoornemens 
Het streven is om van tijd tot tijd via de regionale pers (in De Roos, Regiobode e.a.) 
artikelen van diaconale aard te publiceren. 

 

 
******* 
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4. pastoraat: omzien, ontmoeten en inspiratie 
 
De PgR beschouwt het pastoraat vooral als ‘omzien naar elkaar’. Ouderlingen, predikant, 
pastorale werkgroep en individuele gemeenteleden werken hierin nauw met elkaar samen. 
 
De PgR biedt ruimte voor een serie ontmoetingen door de week. Deze zijn voor gemeenteleden 
maar nadrukkelijk ook voor andere belangstellenden. 
 
De PgR organiseert samenkomsten die van inspiratie mogen zijn voor gemeenteleden en 
belangstellenden op het terrein van Schrift, cultuur en filosofie. 
 
De commissie Kunst in de Kerk streeft naar het opzetten en in stand houden van diverse 
culturele activiteiten voor belangstellenden uit het dorp of de omgeving. 
 

a) omzien 
In onze gemeente proberen wij gestalte te geven aan het ‘omzien naar elkaar’. Niet alleen 
vanuit de kerkenraad (verder: KR) door de ouderlingen en de predikant, maar ook door de 
leden van de pastorale werkgroep en individuele gemeenteleden wordt daar duidelijk gestalte 
aan gegeven. In de pastorale werkgroep werken ouderlingen, predikant en vrijwillige 
bezoekers nauw samen: op die manier hopen we gemeenteleden de aandacht en pastorale 
zorg te geven die we wenselijk achten. Daarnaast zijn er enkele gemeenteleden die regelmatig 
voor alleenstaanden koken. De vergrijzing van de gemeente vraagt om steeds meer 
individueel en persoonlijk pastoraat. Apart punt van aandacht is daarbij dat de bezoekenden 
zelf ook steeds meer op leeftijd komen, waardoor er enige vrees rijst voor de continuïteit van 
dit deel van het kerkenwerk. Dit zal een punt van extra aandacht zijn in de komende jaren. De 
ontmoetingsgroep Nicodemus is een voorbeeld van onderling pastoraat en een activiteit die 
ook extra aandacht verdient. 
De PgR streeft ernaar het pastoraat op deze wijze vorm en inhoud te blijven geven.  
 

b) ontmoeten 
Op het grensvlak van het voorafgaande en de wat algemenere benaming ontmoeting bevindt 
zich een aantal activiteiten. We kennen al jaren de Nicodemuskring. De opzet van deze kring 
is een pastorale: het biedt de mogelijkheid van ontmoeting en verdieping. Een (helaas wat 
krimpend) gezelschap van ouderen komt maandelijks samen in de Serre. Naast bespreking van 
een inhoudelijk thema is er ook ruimte voor de ontmoeting en het gesprek. Hoewel strikt 
genomen niet behorend tot ons gemeentewerk is de nevenzaal van de kerk iedere 
woensdagmorgen geopend voor mensen uit ons dorp die een kopje koffie willen komen 
drinken; incidenteel wordt er een programma verzorgd. Hierboven werd het al aangestipt: we 
hebben het voornemen om een gesprekskring voor jongere gemeenteleden te starten. 
Verderop in het beleidsplan worden uitgewerkt: de activiteiten van de K.I.K. zoals de 
filmmiddagen, de Zomerfair, het Open Podium en kleinere tentoonstellingen in onze kerk, 
eveneens plaatsen voor nadere ontmoeting van gemeenteleden (en dorpsgenoten). Tenslotte 
is er de Open Kerk: elke zaterdag is onze kerk geopend voor wie er een kaarsje aan wil steken 
en enige tijd in rust en stilte wil zitten. Een kleine groep vrijwilligers functioneert beurtelings 
als gastheer of gastvrouw. 
Wij vinden deze ontmoetingsplekken dermate belangrijk dat wij die graag – als vast patroon 
in onze gemeente - willen continueren.  
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Daarbij onderhouden wij een hartelijk contact met het hospice Rozenheuvel uit ons dorp. 
Onze voorganger participeert in de weekopeningen op maandagmorgen, het hospice houdt 
ieder kwartaal een herdenkingsbijeenkomst voor degenen die zijn overleden in onze kerk. Wij 
streven ernaar om deze contacten te continueren. 
 

c) inspiratie: de kringen 
Op het terrein (dat vroeger onder de term vorming en toerusting bekend stond) werken wij 
nadrukkelijk en nauw samen met onze buurgemeente Velp. De focus van de PgR ligt daarbij 
op het kruispunt van de Schriften, kunst en cultuur en filosofie. Zo waren er de afgelopen jaren 
kringen rondom de profeten-in-joods-licht, religieuze kunst en poëzie en filosofie. Dat laatste 
geschiedt onder de paraplu van de Stichting VKR en mag zich (evenals andere bijeenkomsten) 
in een brede belangstelling verheugen. 
Ons voornemen is om een blijvend accent op dit deel van het werk te blijven leggen omdat dit 
in een belangrijke behoefte voorziet en mede een bindend element in onze gemeente vormt. 
Daarbij willen we ook nieuwe initiatieven stimuleren: een (regionale) Groene Gesprekskring, 
de oprichting van een gesprekskring voor jongere leden van onze gemeente (dertigers en 
veertigers) en het verzorgen van een twee- tot drietal vertelmiddagen op de zondag met 
hervertelde verhalen rondom Bijbelse figuren. 
 

d) ontmoeting en inspiratie: commissie Kunst In de Kerk (KIK) 
De belangrijkste doelstelling van de KIK is altijd geweest: ontmoeting. Ontmoeting tussen 
mensen van onze kerkgemeenschap, ontmoeting met mensen uit de dorpsgemeenschap, 
ontmoeting tussen jong en oud. Daarnaast vonden we het belangrijk kunstenaars en musici 
een podium te bieden, het prachtige kerkgebouw en dito tuin zo intensief mogelijk te 
benutten en ten slotte: plezier.  Een levende, actieve gemeenschap helpen bouwen, waarin 
zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. 
De coronapandemie en de gevolgen ervan vormen een goed moment om ons af te vragen: 
hoe verder? De bovenstaande doelstelling – ontmoeting – is actueler dan ooit. Het aantal 
alleenstaanden groeit en daarmee ook het gevaar van vereenzaming. De kerk is niet meer een 
vanzelfsprekend onderdeel van de dorpsgemeenschap; verbinding maken met die 
dorpsgemeenschap door activiteiten die laten zien dat we er zijn blijft extra belangrijk. De KIK 
krijgt ook regelmatig van beeldende kunstenaars en amateurmusici de vraag wanneer ze weer 
eens in de kerk terecht kunnen. 
Tegelijk realiseren we ons dat de kerkgemeenschap vergrijst en in omvang afneemt. We 
moeten geen grotere broek aantrekken dan we aankunnen. Alle bovengenoemde activiteiten 
moeten tenslotte bemenst worden en ook in verhouding staan tot de grootte van de 
kerkgemeenschap. Ook zijn veel van onze activiteiten door derden gekopieerd: op het kasteel 
wordt regelmatig de Trotsmarkt georganiseerd en filmvoorstellingen kan je tegenwoordig ook 
bijwonen bij Jansen & de Feijter en in het Raadhuis. 
 
toekomstvisie 
Zolang er een PK Rozendaal is, moet er een KIK zijn. Een groep mensen van binnen, maar ook 
van buiten de kerkgemeenschap, die het organiseren van niet-religieuze activiteiten als taak 
heeft. Er moet een aanspreekpunt zijn als derden ons fraaie kerkgebouw willen gebruiken 
voor een expositie of een concert. En die handen en voeten geeft aan de idee van een levende 
gemeente, die ook verbinding zoekt met de dorpsgemeenschap. 
Daarbij denken we aan de volgende activiteiten: 
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- maandelijkse filmvoorstelling; 
- een maal per jaar Open Podium voor amateurmusici; 
- een maal per jaar een (afgeslankte) zomerfair; 
- nu en dan meedoen met Open Monumentendag, d.w.z. openstelling van de kerk; 
- aanspreekpunt voor derden van binnen en buiten de kerkgemeenschap voor assistentie bij 
het organiseren van concerten, exposities en andere evenementen. 
 
acties 
Om ook deze afgeslankte taken te kunnen uitvoeren is versterking van het uitgedunde team 
van 3 KIK-kers vereist. Nieuw bloed zorgt ervoor dat de activiteiten uitgevoerd kunnen blijven 
worden en dat er nieuwe ideeën ontwikkeld kunnen worden.  
De volgende stappen stellen we voor: 

1. Hoewel tot nu toe oproepen voor versterking van de KIK binnen de PK Rozendaal niet 
succesvol waren, zullen we weer zo’n oproep moeten doen.  

2. Daarnaast zullen we via In de Roos proberen mensen van buiten de kerkgemeenschap 
bij de KIK te betrekken. 

3. Zodra de coronasituatie dat toelaat, hervatten we de maandelijkse filmvoorstellingen. 
4. Komend najaar organiseren we een Open Podium, corona volente. 
5. Dit jaar (2022) organiseren we nog geen zomerfair vanwege de onzekerheid met 

betrekking tot corona en zijn varianten, maar, vooropgesteld dat er in de loop van dit 
jaar versterking van het KIK-team plaatsvindt, bereiden we een toekomstige zomerfair 
voor, in welke vorm dan ook. 
 

 
 
 

******* 
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5. college van kerkrentmeesters 
 
De PgR voert een solide beleid waarin de zorg voor het in stand houden van onze gemeente 
centraal staat. 
 
Inleiding 
De PGR is eigenaar van een kerkgebouw annex 3 woningen en een nevenruimte van de kerk 
(Serre). Het geheel wordt omringd door een grote tuin en een eigen weg die toegang geeft tot 
de kerk, woningen en Serre. Het beheer van dit onroerend goed wordt uitgevoerd door het 
College van Kerkrentmeesters (CvK), daarbij bijgestaan door een aantal vrijwilligers ten 
behoeve van kostertaken, archief, tuinonderhoud en de verhuur van de Serre en kerkzaal. De 
financiële administratie van het CvK is voor een belangrijk deel ondergebracht bij KKA. 
Het kerkgebouw is een rijksmonument stammende uit 1758 en vergt jaarlijks 
onderhoudswerkzaamheden van diverse aard, zowel aan de buiten- als binnenzijde van het 
pand. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door geselecteerde professionele bedrijven, 
meestal op contractbasis. Grotere projecten worden aanbesteed. Voor het onderhoud wordt 
op jaarlijkse basis een planning gemaakt; deze is hoofdzakelijk gebaseerd op een 
meerjarenplanning (welke in overleg met een architect wordt opgesteld) en een jaarlijkse 
inspectie van het pand door de Monumentenwacht. De meerjarenplanning dient eveneens 
voor de verkrijging van een rijkssubsidie (SIM) voor de instandhouding van het monument. 
In het vorige beleidsplan werd een grootschalige verbouwing van woningen, tuin- en 
haardkamer aangekondigd als mede de herinrichting van de tuin. Dit project was met name 
gericht op het genereren van extra huurinkomsten ten einde teruglopende inkomsten uit 
andere bronnen te compenseren. Thans kunnen we met grote tevredenheid terugkijken op 
dit project. De PGR beschikt, na de verbouwing van het pand en de herinrichting van de tuin, 
over een drietal mooie appartementen en een gewilde verhuurlocatie voor bijeenkomsten 
van diverse aard. In de afgelopen jaren zijn deze faciliteiten in Rozendaal en (soms ver) 
daarbuiten bekend geraakt en dit heeft geleid tot een relevante en stabiele inkomstenstroom 
uit de verhuur van woningen en Serre.  
 
Financiën (referentie: Jaarrekening 2021) 
Inkomsten 
Het grootste deel van onze inkomsten, ca. 57%, wordt verkregen vanuit de VVB, collecten en 
giften (van gemeenteleden en Vrienden van de Kerk). De inkomsten uit verhuur zijn de 
afgelopen jaren gegroeid naar ca. 31% van onze totale inkomsten. Subsidies (SIM en gemeente 
Rozendaal) sluiten de rij met ca. 12% van de totale inkomsten. Hieruit blijkt dat de 
verhuuractiviteit inmiddels een onmisbare bron is geworden en een wezenlijke compensatie 
vormt voor de teruglopende inkomsten uit VVB en collecten als gevolg van een ledenbestand 
met een hoge gemiddelde leeftijd. 
Uitgaven 
De belangrijkste uitgaven worden gedaan voor: 

- Pastoraat (1/2fte eigen predikant en gastpredikanten) plus vergoedingen voor 
cantores en organisten: ca 46,5% 

- Onderhoud, energie, belastingen, verzekeringen en afschrijvingen: ca 38% 
-  Afdrachten: ca 10% 
- Overige kosten: ca 5,5%. 
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Beleidsvoornemens 
Inkomsten 
Gezien de hoge gemiddelde leeftijd van onze gemeenteleden, moeten wij de komende jaren 
rekening houden met verder teruglopende inkomsten uit de VVB, collecten en giften. Daar 
tegenover staat een vrij stabiele stroom van inkomsten uit verhuur en subsidies. Waar 
mogelijk zullen wij trachten deze stroom verder te vergroten.  
Uitgaven 
In 2022 werden wij geconfronteerd met een ongekend hoog inflatiecijfer en zeer sterk 
stijgende energiekosten. Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de meeste uitgaven in 
de komende periode fors zullen toenemen (bijvoorbeeld: de energiekosten verdubbelen en 
ook de kosten van pastoraat, vergoedingen en onderhoud zullen, conform inflatie, worden 
geïndexeerd). 
 
Resultaat 
Bovengenoemde effecten zullen met ingang van 2023 leiden tot een aanzienlijk negatief 
financieel operationeel resultaat. Wij proberen op onze uitgaven te besparen, maar de 
mogelijkheden daartoe zijn beperkt. 
De PGR heeft over langere periode forse niet-diaconale reserves opgebouwd (banktegoeden 
en onroerend goed) waarmee financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen.  
Op deze wijze zijn wij in staat om onze financiële zelfstandigheid te behouden en onze 
kerkgemeenschap, in materiële zin,  op adequate wijze in de planperiode te ondersteunen. 
 
 

 
 

******* 
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6. communicatie 
 
De PgR maakt gebruik van hedendaagse communicatiemiddelen om haar reilen en zeilen aan 
de gemeenteleden en andere belangstellenden bekend te maken. 
 
Wij houden contact met onze gemeenteleden (en anderen) via enkele media. We verzorgen 
een maandelijkse Nieuwsbrief, die via de mail wordt toegezonden. Enkele gemeenteleden die 
niet beschikken over een computer krijgen een geprinte versie van de Nieuwsbrief 
thuisbezorgd. De mailgroep wordt in urgente situaties (en die hebben we in de coronatijd 
regelmatig gehad) op de hoogte gesteld van de laatste ontwikkelingen en besluiten. Deze 
mailgroep functioneert uitstekend en stelt ons in staat om snel en adequaat berichten te 
verspreiden. De PgR onderhoudt een website die up-to-date wordt gehouden. In incidentele 
gevallen verzorgen wij een publicatie waarop gemeenteleden en andere belangstellenden 
kunnen inschrijven. Voorts zijn onze erediensten (en andere activiteiten in onze kerkzaal) 
tegelijkertijd of later te bekijken en te beluisteren via internet op de website 
www.kerkdienstgemist.nl/rozendaal. Tenslotte bevindt zich voor het kerkgebouw een 
informatiebord waarop bijvoorbeeld de zondagse diensten en activiteiten in kerkzaal en Serre 
worden aangekondigd. 
 

******* 
 

7. tuincommissie 
 
De tuincommissie wil de pastorietuin beheren met respect voor het monumentale karakter, 
fraai voor het oog en met een gazon dat voor diverse evenementen gebruikt kan worden.  
 
De (pastorie) tuin behoort tot het eigendom van de kerk en valt onder het beschermde 
dorpsgezicht van Rozendaal. Van het bomenbestand, geplant vanaf 1850, is een deel als 
monumentaal geregistreerd. In de loop der jaren moesten diverse bomen als gevolg van ziekte 
gekapt worden en vervangen door nieuwe aanplant. In 2020 werd een lindeboom geplant ter 
nagedachtenis aan onze overleden scriba Gerda van den Bijllaardt-Lindeman. 
De prachtige tuin verdient en behoeft veel onderhoud en dit wordt op een duurzame en 
kwalitatief hoogwaardige wijze verzorgd door een deskundige en actieve tuincommissie, een 
tuinman en waar nodig door een hoveniersbedrijf voor meer specialistische werkzaamheden. 
Op dit moment (2022) bestaat de commissie uit Erik Kool (voorzitter), Niesje Verheij, Ine 
Bruins en Jan de Haas. De tuincommissie verzorgt het dagelijkse onderhoud van de tuin en 
komt één ochtend in de week bijeen om te werken. Van tijd tot tijd wordt een hoveniersbedrijf 
ingehuurd voor specialistisch snoeiwerk, het vellen van bomen e.d. Het wekelijkse onderhoud 
van het gazon, het snoeien van de hagen en incidentele werkzaamheden werd verzorgd door 
een van de bewoners en tegenwoordig door een ZZP’er.  

a) toekomstvisie 
Doelstelling: de pastorietuin beheren met respect voor het monumentale karakter, fraai voor 
het oog en met een gazon dat voor diverse evenementen gebruikt kan worden.  
De tuin moet onderhoudsvriendelijk zijn en in elk jaargetijde aantrekkelijk. De tuin moet een 
bijdrage leveren aan de biodiversiteit (bloeiende, bij voorkeur inheemse planten, 
schuilgelegenheid voor insecten, vogels en kleine zoogdieren). 

http://www.kerkdienstgemist.nl/rozendaal
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Bij het beheer is een betaalde kracht voor het onderhoud van het gazon, blad verwijderen van 
paden en incidentele werkzaamheden onontbeerlijk. De leden van de tuincommissie 
(vrijwilligers!) doen het dagelijkse onderhoud en planten in de praktijk vaak plantjes uit eigen 
tuin aan.  
Bewoner van de pastorie Henk Vrijhof verzorgt voor eigen rekening het moestuingedeelte. 
Indien hieraan een einde komt, is overleg nodig over het toekomstige gebruik. Te denken valt 
dan bijvoorbeeld aan een kruidentuin voor de buurt. 
De klimaatverandering baart zorgen. Bij aanplant van bomen en struiken moeten we kiezen 
voor soorten die resistent zijn tegen droogte en ziektes. Een besproeiingssysteem met water 
uit een boorput of opslagkelder voor regenwater moet overwogen worden. 
 

b) werkzaamheden aan de pastorietuin 

• In stand houden bomenbestand: periodieke controle door professionele hovenier, 
snoeien, nieuwe aanplant; 

• Onderhoud struiklaag: snoeien en indien noodzakelijk vervanging. Rododendrons vormen 
een integraal onderdeel van het monumentale karakter. Ze dienen van tijd tot tijd afgezet 
te worden en aangevuld met nieuwe planten; 

• Bloemen en kruiden: snoeien, mesten, splitsen, planten. Stinzenplanten en bollen 
periodiek aanvullen; 

• De beuken- en taxushagen op de erfscheiding en in de tuin worden tweemaal per jaar 
gesnoeid; 

• De westelijke erfgrens wordt gevormd door bomen en struiken op het terrein van de 
buren. Periodieke snoei is noodzakelijk; 

• Op de zuidelijke en westelijke erfgrens worden takkenrillen gemaakt van snoeihout ter 
bevordering van de biodiversiteit; 

• Gazon: in het groeiseizoen wekelijks maaien, eens per jaar verticuteren en kalken; 

• Bestrating van paden en terras: onkruidvrij houden; 

• De paden in de tuin zijn voorzien van een halfverharding; deze dient eens in de circa 10 
jaar gerepareerd/aangevuld te worden; 

• We composteren het groenafval voor hergebruik in de tuin; 

• Er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. 
 

c) overige aandachtspunten 

• Gereedschap: de tuincommissie beschikt over elementair tuingereedschap, beschikbaar 
gesteld door de kerkenraad.  Onderhoud en - indien noodzakelijk - uitbreiding zijn 
aandachtspunten. De huidige rommelige opslag in het stookhok van de kerk is niet ideaal; 

• Publiciteit: periodiek een stukje in de nieuwsbrief van PK Rozendaal en/of ander medium 
om de fraaie tuin en het werk van de tuincommissie onder de aandacht te brengen; 

• Een wens is een brochure uit te geven met een inventarisatie van planten in de tuin met 
namen die refereren aan de Bijbel of daarin genoemd worden (zoals Judaspenning, vijg, 
etc.); 

• Bijeenhouden en zo nodig uitbreiden van het enthousiaste team vrijwilligers. 
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******* 
 

8. Stichting Vrienden van de Kerk van Rozendaal 
 
De ‘Stichting Vrienden van de kerk te Rozendaal’ heeft als doel het kerkgebouw aan de 
Kerklaan 15 te Rozendaal in te zetten voor culturele doeleinden ten bate van de 
dorpsgemeenschap en om daarmee een financiële steun te geven aan de kerkrentmeesters bij 
de instandhouding van het kerkgebouw. 

 
 
De ‘Stichting Vrienden van de kerk te Rozendaal’ heeft als doel het kerkgebouw aan de 
Kerklaan 15 te Rozendaal in te zetten voor culturele doeleinden ten bate van de 
dorpsgemeenschap en om daarmee een financiële steun te geven aan de kerkrentmeesters 
bij de instandhouding van het kerkgebouw, een instandhouding die ook vanuit cultuur-
historisch oogpunt gewenst is. 
 
Jaarlijks worden vier tot zes concerten en/of voordrachten en een Filosofische Kring van vier 
à vijf avonden georganiseerd. De concerten in de periode van september tot en met mei; 
normaliter op zondagmiddag. Na afloop is er een meet and greet met de musici onder het 
genot van een drankje. De Filosofische Kring wordt doorgaans in het najaar op 
maandagavonden gehouden.  
 
De inkomsten, bestaande uit donaties van de “Vrienden”, incidentele giften en het batig saldo 
van de culturele evenementen, worden besteed aan de organisatie van de evenementen, 
honoraria van de artiesten en sprekers. Het batig saldo wordt, overeenkomstig de doelstelling 
gedoneerd aan de Kerkrentmeesters ter financiering van projecten ter instandhouding van 
het kerkgebouw en de voorzieningen daarin.  
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