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INLEIDING 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de kerkenraad voor de periode 2016-2019. 
Het is samengesteld nadat de ouderlingenraad, de diaconie, het college van kerkrentmeesters en de 
diverse commissies hun zienswijze en hun voornemens kenbaar hebben gemaakt. Deze hebben 
gediend als bouwstenen voor dit beleidsplan. 
 
Waarom een beleidsplan? 
De kerkenraad is verantwoordelijk voor een op vele terreinen goed functionerende gemeente, zowel 
op diaconaal als pastoraal gebied en zorgt er voor dat de kerk haar dienstverlenende taak zichtbaar 
maakt en inhoud geeft ook naar buiten. 
De kerkenraad moet daartoe activiteiten ontwikkelen op een breed terrein, zowel binnenkerkelijk als 
daarbuiten. 
Deze vindt u verwoord in dit beleidsplan. 
De kerkenraad hanteert dit plan als leidraad voor beleid en de daaruit volgende besluiten. In 
voorkomende gevallen kan dit plan dan gebruikt worden als toetsingskader. Dit is het interne 
bestuurlijke doel van dit plan.  
Het plan kan en moet ook gebruikt worden om partijen binnen (gemeenteleden) en buiten de 
gemeente te informeren over de gekozen weg en over de situatie waarin de gemeente verkeert. 
In die zin kan het ook gebruikt worden als verantwoordingsdocument voor instanties binnen en 
buiten kerkelijk verband. 
De kerkenraad heeft de intentie om zijn werk met regelmaat te toetsen aan dit plan, daarbij de 
werkelijkheid niet uit het oog verliezend. 
 
 
Namens de kerkenraad, 
 
Rolde, oktober 2015, 
 
 
Goos Knol, voorzitter 
Juliët Alblas, scriba 
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VISIE EN BELEID 
 
visie van de kerkenraad op het gemeente van Christus zijn 
De Jacobuskerkgemeente Rolde heeft vanuit haar christelijk geloof vertrouwen in een betere wereld;  
we zijn op weg naar Gods Koninkrijk. 
Waar baseert zij dit vertrouwen op? Op de God die liefde is. Jezus Christus heeft dit laten zien in zijn 
doen en laten. Hij vertolkte dat Gods naam is: ‘Ik zal er zijn’. 
Dit visioen probeert zij levend te houden en uit te dragen in en buiten de kerk. 
Zij is een vrijplaats voor mensen met verschillende manieren van betrokkenheid en zich in vrijheid 
bewegend. De gemeente is tegelijkertijd ingebed in de algemene christelijke kerk en de protestantse 
traditie in het bijzonder. 
Zij wil voor mensen een plaats zijn van gemeenschap, bezinning en geloof, waar men in de 
gelegenheid wordt gesteld eigen spiritualiteit te beleven, waar ruimte is voor eigen gedachten en 
vragen.  
De gemeente streeft naar een zichtbare plaats in de samenleving, waarvoor ook activiteiten worden 
ontplooid op het raakvlak van kerk en samenleving. De maatschappelijke actualiteit speelt daarin een 
grote rol. 
Zij wil eveneens als geloofsgemeenschap met zorgzaamheid omzien naar mensen binnen en buiten 
onze kring. 
 
beleidspunten 
De Jacobuskerkgemeente faciliteert ruimte voor kerkdiensten en andere ontmoetingen. 
Zij creëert de ruimte voor bijeenkomsten op godsdienstig gebied, voor spirituele ontwikkeling, leer- 
en discussiebijeenkomsten over vraagstukken van ethiek, milieu, duurzaamheid en maatschappij. 
De gemeente creëert een basis waarbinnen en waardoor zorg en aandacht voor elkaar en de ander 
mogelijk wordt.  
De gemeente organiseert activiteiten die haar positie in de samenleving bevestigt en verstevigt.   
De Jacobuskerkgemeente streeft naar toenadering tot andere geloven en gemeenschappen, ook op 
cultureel gebied. 
Om deze beleidsvoorwaarden te kunnen waarmaken vraagt zij een actieve bijdrage van leden naar 
mogelijkheid en kunnen.  
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DE GEMEENTE 
 
de oorsprong en toekomst van de gemeente 
Het officiële werkgebied van de Jacobuskerkgemeente beslaat het westelijk gedeelte van de Drentse 
gemeente Aa en Hunze. Eind 2013 is de samenvoeging met de hervormde gemeente 
Eext/Anderen/Eexterzandvoort een feit geworden. Hierdoor omvat de Jacobuskerkgemeente Rolde 
de volgende dorpen: Rolde, Balloo, Nijlande, Eldersloo, Ekehaar, Amen, Nooitgedacht, Marwijksoord, 
Eleveld, Geelbroek, Deurze, een gedeelte van Loon, Eext, Anderen en Eexterzandvoort. 
 
Het aantal leden van de Jacobuskerkgemeente was per 1 september 2015: 
 
Doopleden:   446 
Belijdende leden: 355 
Overig:   650 (ongedoopte kinderen/personen, blijkgevers en meegeregistreerden) 
Totaal:              1.451 
 
De leden dragen op allerlei manieren bij aan het leven, functioneren en voortbestaan van de 
Jacobuskerkgemeente.  
Het bestuur van de Jacobuskerkgemeente wordt gevormd door de kerkenraad die bestaat uit 
ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters en de predikant.  
Belangrijke zaken met betrekking tot het diaconaat, pastoraat, bezinning en verdieping, de 
kerkdienst en het beheer komen daar samen. Eventueel worden ze in een eerder stadium besproken 
in de verschillende groepen die de kerkgemeenschap kent: de diaconie, het ouderlingenberaad, het 
beraad in de verschillende pastorale secties, het jongerenwerk, bezinning en verdieping 
(oecumenisch), college van kerkrentmeesters,  liturgie en eredienst (oecumenisch).  
 
De geloofsgemeenschap heeft een lange geschiedenis, die geworteld is in een ‘Drentse 
zandgemeente’, waar niet in de eerste plaats de geloofsinrichting of geloofsinhoud bepalend is, maar 
meer de manier waarop je ermee omgaat. Door de komst van leden, die hun geloofsovertuiging/-
ontwikkeling elders hebben genoten, is een geloofsgemeenschap ontstaan waarin ieder ruimte krijgt 
voor een eigen invulling en beleving van zijn/haar geloof. De kerkenraad vindt het belangrijk te 
benadrukken dat de Jacobuskerkgemeente ernaar streeft gastvrij te zijn voor verschillende mensen 
en voor verschillende manieren van betrokkenheid.  
 
De kerkelijke gemeente wordt geconfronteerd met een steeds verdergaande ontkerkelijking en ziet 
dit ook terug in een geleidelijke teruggang van het aantal leden. De gemeente heeft veel leden op 
leeftijd en er is beperkte aanwas van jongeren en jonge gezinnen. De verwachting is dan ook dat het 
aantal leden de komende jaren zal afnemen.  
Het is van belang om na te denken over hoe we verder invulling willen geven aan het ‘gemeente zijn’ 
in relatie tot de teruggang van het aantal leden en de ontwikkelingen in de samenleving.  
 
Door op een andere wijze zichtbaar te zijn en in te spelen op de ontwikkelingen in de samenleving 
hoopt de kerkenraad dat de kerkelijke gemeenschap een herkenbare plek in de dorpsgemeenschap 
heeft.  
De kerkenraad verwacht door een steeds verder terugtrekkende overheid, dat er in de toekomst 
meer mensen in de knel komen en er meer hulpvragen zullen komen. Inspelend op deze 
maatschappelijke ontwikkeling neemt de Jacobuskerkgemeente deel aan projecten in de burgerlijke 
gemeente en is er door de diaconie beleid opgesteld hoe om te gaan met individuele hulpvragen.  
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het kerkgebouw als ontmoetingsplek  
Naast de kerkelijke activiteiten wordt het kerkgebouw opengesteld voor andere activiteiten, die 
passen bij het karakter van het kerkgebouw, zoals bijvoorbeeld concerten, boekenmarkt en 
kerstmarkt.  
 
fusie Eext-Anderen-Eexterzandvoort 
De fusie met de Nederlands Hervormde Kerk van Eext-Anderen-Eexterzandvoort is eind 2013 
afgerond. Het afscheid nemen van de eigen gemeente was voor een aantal leden niet gemakkelijk. 
Deelname aan de kerkdiensten in Rolde was wennen. Inmiddels is er een vaste kern uit Eext-
Anderen-Eexterzandvoort, die deelneemt aan de eredienst. Twee keer per jaar wordt er een dienst 
gehouden in de kerk in Eext. Eext, Anderen en Eexterzandvoort is een aparte sectie met een 
ouderling, diaken, kerkrentmeester en contactpersonen uit de eigen gemeenschap. 
 
de plek van de Jacobuskerkgemeente in de samenleving 
- relatie met omliggende gemeenten  

Met de naburige PKN-gemeente Grolloo hebben we een zogenaamd quasi pastoraal verband. 
Eens per jaar vindt er kanselruil plaats en eens per jaar ontmoeten moderamen/kerkenraad 
elkaar om ervaringen en ontwikkelingen met elkaar te delen. 
Met de Protestantse gemeenten van Assen, Smilde, Vries en Grolloo en de Rooms-Katholieke 
Sint Jacobus Statie (RK-Statie) in Rolde worden alle activiteiten zoals leerhuizen, 
gespreksgroepen, zinnige zondagavonden, meditatie enz. vastgesteld. Deze worden opgenomen 
in de gezamenlijke activiteitenkrant. Zo ontstaat er een zeer ruim aanbod waaruit de leden van 
alle deelnemende gemeenten een keus kunnen maken. Bij één van de drie à vier Zinnige 
Zondagavonden wordt samengewerkt met de Culturele Vereniging Rolde. Er is overleg over de 
invulling van de avond. 

- rondom beheer 
In 1998 is Stichting Behoud Rolder Kerk (SBRK) opgericht, die zich tot doel stelt financiële 
middelen te genereren voor onderhoud en restauratie van kerkgebouw en orgel, in ruime zin. De 
stichting is zelfstandig en niet gelieerd aan de Jacobuskerkgemeente. Het stichtingsbestuur 
bestaat uit leden uit de brede samenleving, zowel kerkelijk als niet-kerkelijk. SBRK organiseert 
diverse activiteiten, waaronder een boekenmarkt en een kerstmarkt, die beide gehouden 
worden in het kerkgebouw. Het levert niet alleen geld op maar versterkt de band met de 
dorpsgemeenschap.  
Het  college van kerkrentmeesters onderhoudt – evenals met de SBRK –  de contacten met de 
Stichting Rolder Concerten, die een achttal malen een concert organiseert. Daarvoor wordt het 
kerkgebouw gehuurd. 

- verhouding tot de burgerlijke gemeente. 
De Jacobuskerkgemeente is gevestigd in Rolde, behorend tot de burgerlijke gemeente Aa en 
Hunze. Er is een goed contact. Door zich een plaats te verwerven in de dorpsgemeenschap wordt 
de Jacobuskerkgemeente als een waardevolle gesprekspartner gezien. 
De Jacobuskerkgemeente is betrokken bij de organisatie van bijvoorbeeld de 4 mei viering. De 
'kerk' is graag betrokken bij initiatieven in de samenleving die zich sterk maken voor het omzien 
naar elkaar in het dorp. 
Ook met de dorpsgemeenschap van Eext, die sinds enkele jaren deel uitmaakt van de 
Jacobuskerkgemeente, worden contacten gelegd en onderhouden. 
Zo wordt er tweemaal per jaar een eredienst gehouden in de dorpskerk, één in het 
Nederlands en één in het Drents.  

- basisscholen Jan Thies in Rolde, De Flint in Ekehaar en Prins Willem-Alexander School in Eext. 
Op deze basisscholen wordt Godsdienstig Vormings Onderwijs (GVO) gegeven. De voorzitter van 
de kerkenraad is het aanspreekpunt voor de docenten en voor de directeuren van de scholen. 
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Daarnaast vindt de kerkenraad het belangrijk om binnen de gemeenschap een plek te zijn voor 
bezinning en verdieping. De oecumenische werkgroep Bezinning en Verdieping van de Jacobuskerk 
[PKN-gemeente en RK-Statie] ontwikkelt hiertoe initiatieven en organiseert activiteiten op het 
raakvlak van kerk en samenleving en heeft als inzet de mensen (gelovig of niet-gelovig) een platform 
te bieden waarop het gesprek kan worden gevoerd.  
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PASTORAAT 
 
wat is pastoraat 
Het begrip pastoraat is een containerbegrip. Alles wat in de breedste zin van het woord valt onder 
omzien naar elkaar kun je pastoraat noemen. Een bloemetje brengen, een klein bezoekje aan 
bijvoorbeeld een zieke of oudere is pastoraat, maar ook een serie van diepgaande gesprekken over 
geloof- en/of levensvragen hoort erbij. De opbouw van het pastoraat in de gemeente laat de hele 
breedte van het pastoraat zien en de uitwerking daarvan in verschillende functies en taken 
completeert het plaatje. 
 
opbouw pastoraat  
Omzien naar elkaar – pastoraat – is een taak van alle gemeenteleden. Het kan niet worden 
uitbesteed aan één of enkele functionarissen. Al wordt het gehele werk van de predikant (dus 
inclusief het voorbereiden en leiden van kerkdiensten enz.) soms ook wel als pastoraat gekenmerkt. 
Dat is jammer, want het suggereert dat het pastoraat is uitbesteed aan de predikant. Dit is een 
misvatting, want als leden van de gemeente van Christus heb je oog voor het wel en wee van elkaar. 
Omdat er nog wel eens mensen tussen de wal en het schip vallen, als het gaat om dit min of meer 
spontaan omzien naar elkaar, is er ook georganiseerd pastoraat.  
Er zijn daarin drie lagen.  
 
De eerste laag bestaat uit contactpersonen. Dit zijn gemeenteleden die geen ambtsdrager zijn, maar 
die in een bepaalde straat of wijk(je) proactief hun ogen en oren open hebben. Ze brengen bij ziekte, 
of als er iets te vieren is (verjaardagen van 80 jaar en ouder, geboorte, huwelijksjubilea) bijvoorbeeld 
een bloemetje (zie de taakomschrijving van CP-ers in de Infomap), maar hun belangrijkste taak is hun 
signaalfunctie: ze geven aan de tweede of derde pastorale laag door als er mensen zijn die meer en 
diepgaander aandacht nodig hebben. 
 
De tweede pastorale laag is die van de ouderlingen. Naast andere taken, zoals lidmaatschap van de 
kerkenraad, bezoeken zij mensen die het leven om wat voor reden dan ook zwaar valt. Een 
belangrijke functie van dit bezoekwerk is goed luisteren. Ze geven de mensen de kans hun verhaal te 
doen, stellen zich empatisch op en gaan vragen over geloof en leven niet uit de weg. Toch zijn ze 
geen hulpverlener: hun ‘hulp’ bestaat uit de oprecht aandacht voor de mens in zijn of haar 
omstandigheden. Ook ouderlingen hebben een signaalfunctie: als de problematiek waarmee ze 
geconfronteerd worden vraagt om een meer deskundige benadering, schakelen ze de derde 
pastorale laag in.  
 
De derde pastorale laag is die van de pastor, meestal de predikant. In voorkomende gevallen gaat hij 
of zij een helpende, pastorale relatie aan met mensen om met hen een weg te zoeken in geloofs- en 
levensvragen. Het werk van de pastor is dus aanvullend en niet plaatsvervangend, al kunnen er 
goede redenen zijn dat de pastor ook in minder strikt noodzakelijke situaties mensen bezoekt. Het 
bezoeken van gemeenteleden in ziekenhuizen, verzorgingshuizen of verpleeghuizen behoort in 
eerste instantie tot de taak van de pastor.  
Doopgesprekken worden ook door de predikant gevoerd, indien gewenst samen met de betreffende 
ouderling. Teamwork in dit alles is van groot belang. De Predikant heeft de rol van inspirator. 
 
Ook is een goed contact met de diakenen van groot belang, aangezien er overlappingen kunnen zijn 
in de concrete taken. De kerkenraad is het orgaan waar deze communicatie plaatsvindt en waar goed 
netwerken urgent is. Samen hebben de ambtsdragers ook de taak om het omzien naar elkaar van 
gemeenteleden onderling te stimuleren. 
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pastoraat naar buiten 
De Jacobuskerkgemeente is zich er van bewust dat omzien naar elkaar zich niet dient te beperken tot 
de eigen gemeente. Ook daarbuiten is de nodige moeite en ook als dorp ben je een gemeenschap 
van mensen. Dientengevolge is er in het hele team (en in feite in heel de gemeente) oog voor wat er 
buiten de kerkgemeenschap gebeurt en kunnen ook anderen, indien gewenst en voor zover mogelijk, 
een beroep doen op het pastorale team van de kerk. Daarnaast zoekt het pastoraat van de kerk 
aansluiting bij niet-kerkelijke initiatieven die het dorpsbreed omzien naar elkaar op het oog hebben. 
 
organisatie 
De Jacobuskerkgemeente is verdeeld in een vijftal secties. Elke sectie kent (tenminste) één ouderling 
en één diaken en heeft verschillende contactpersonen. Deze laatste wonen bij voorkeur in deze 
sectie en zo mogelijk in de straat waar ze hun functie vervullen. Voor de ambtsdragers is het 
wenselijk (alhoewel niet strikt noodzakelijk) dat zij juist niet in dezelfde sectie wonen, dan waar ze als 
ambtsdrager functioneren. Het sectie-team komt met enige regelmaat bij elkaar om zo nodig die 
zaken op elkaar af te stemmen, die niet in heel de kerkenraad hoeven worden besproken. 
 
aandachtspunten 
Gezien de vergrijzing van het ledenbestand en de terugtredende overheid als het gaat om zorgtaken, 
zal, meer dan voorheen, het probleem van de eenzame oudere de komende jaren een terugkerend 
thema worden. Om dezelfde reden zal heel de gemeente en in het bijzonder het pastorale en 
diakonale team meer open dienen te staan voor eenvoudige mantelzorg-activiteiten, waar familie 
ver weg woont of ontbreekt en ook andere sociale contacten niet aanwezig zijn.  
 
taken 
De wijkouderling organiseert jaarlijks een aantal theemiddagen in De Wenning. Laagdrempelige 
bijeenkomsten waar mensen elkaar ontmoeten rond een thema dat wordt ingeleid door de 
pastor/predikant of door de ouderling. Ook worden enkele oude en bekende religieuze liederen 
gezongen. Veel bewoners van De Wenning bezoeken niet (meer) de diensten in de kerk en op deze 
wijze wordt het contact met de kerkgemeenschap levend gehouden.   
 
Eens in de twee jaar wordt in elke sectie een groothuisbezoek gehouden. In een huiskamer komen 
dan zes tot maximaal twaalf mensen bij elkaar rond een thema. De aanwezigheid van de 
pastor/predikant is daarbij meer dan gewenst, evenwel niet strikt noodzakelijk. Het thema is, meer 
middel dan doel: het gaat er om dat mensen elkaar ontmoeten en oog hebben voor elkaar. 
 
De jaarlijkse theemiddag voor ouderen van 75+ in de Jacobuskerk (medio november), georganiseerd 
door de ouderlingen, heeft eveneens de onderlinge ontmoeting als hoofddoel. Een aantal ouderen 
voelt zich bij deze bijeenkomst beter thuis, omdat die een minder religieus karakter heeft dan de 
zondagse eredienst. In deze ontmoeting kunnen mensen in een ontspannen sfeer met elkaar van 
gedachten wisselen in een kerkelijke ambiance. 
 
Tenslotte organiseert de kerkenraad tweejaarlijks een ontmoetingsavond voor nieuw-ingekomen 
gemeenteleden. Wil je naar elkaar omzien, dan moet je elkaar immers kennen? Deze avond biedt 
daartoe een mogelijkheid.  
De nieuw-ingekomenen zijn dan al thuis verwelkomd en bezocht, waarbij hen een informatiepakket 
over het reilen en zeilen in de Jacobuskerkgemeente is gegeven. 
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infomap 
Specifieke taakverdelingen tussen ouderlingen en contactpersonen, alsmede andere dan pastorale 
taken voor ambtsdragers, zijn te vinden in de ‘Infomap’ voor ambtsdragers van de 
Jacobuskerkgemeente’. Deze map bevat ook adressen en telefoonnummers en wordt jaarlijks 
aangepast. 
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JEUGDWERK 
 
Het jeugdwerk van de Jacobuskerkgemeente heeft als doel de kinderen en jongeren in de gemeente 
op hun eigen niveau te betrekken bij geloof en kerk en hun ouders te ondersteunen in de 
geloofsopvoeding. De afwezigheid van christelijk onderwijs in en rond Rolde maakt het jeugdwerk 
des te belangrijker. Er wordt gestreefd naar het organiseren van activiteiten voor alle 
leeftijdsgroepen. 
 
kinderkerk 
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd wordt maandelijks (elke eerste zondag van de maand, met 
uitzondering van de vakantieperiode) kinderkerk gehouden in het Tichelhoes. Op hun eigen niveau 
worden kinderen met de Bijbelverhalen in aanraking gebracht. Afhankelijk van de belangstelling 
kunnen ook bijzondere activiteiten worden georganiseerd. Eén daarvan is de Palmpasenoptocht op 
de zondag voor Pasen. 
De kinderkerk is onder kerktijd en duurt dus ook ongeveer een uur.  
 
kindernevendienst 
Het spreekt vanzelf dat kinderen zeer welkom zijn in de kerk. 
Zo streven wij ernaar dat er kindernevendiensten is in en rond Kerst, Palmpasen, Pasen en Pinksteren 
en bij eventuele andere bijzondere zondagen, zoals op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, bij de 
oogstzondag etc.. 
Op tussenliggende zondagen kunnen de kinderen met een gemeentelid meegaan naar de consistorie. 
Er wordt daar een verhaal uit de bijbel voorgelezen of iets uit ‘Kind op zondag’ gebruikt. Daarna 
kunnen zij bijvoorbeeld kleuren of een spel doen.  
 
catechese 
De belangstelling voor catechese in de leeftijdsfase van 12 tot 18 jaar is gering. Voor kinderen uit 
groep 7 en 8 van de basisschool, eventueel uitlopend naar de brugklas, basiscatechese 
georganiseerd, om deze groep een serieuze plek in de kerk te geven en kennis over kerk en geloof bij 
te brengen. Basiscatechese behelst een programma van twee jaar, en wordt tweemaal per maand 
tijdens de zondagse kerkdienst gegeven in het Tichelhoes. De catechese wordt gegeven door een 
tweetal ouders die daartoe door de predikant zijn toegerust. Maar ook hier geldt: bij voldoende 
belangstelling. 
 
We streven naar een meer uitnodigende houding en rol naar jongeren (van 12 tot 20) en jonge 
gezinnen in het buiten het werkgebied van de gemeente. Daartoe zoeken we zo nodig en eventueel 
aansluiting of samenwerking met aanpalende gemeenten.  
Een werkvorm waarbij daaraan gedacht kan worden is het organiseren van een (of meerdere) jeugd- 
of gezinsdiensten.  
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DIACONIE/ZWO 
 
inleiding 
Diaconaat is een zaak van de hele gemeente, zoals dat ook met pastoraat het geval is.  
Diaconie is vanouds een vorm van kerkelijke (sociaal-maatschappelijke) hulpverlening aan individuen 
alsook aan plaatselijke, landelijke en mondiale projecten. 
 
visie en doel 
Het Evangelie geeft mensen hoop, inspireert tot naastenliefde en wijst ons de weg naar vrede en 
gerechtigheid. Samen met anderen willen we vanuit dit geloof delen wat ons is gegeven om in onze 
plaatselijke gemeente, in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en hen tot recht te laten 
komen. Om met tijd en talent, aandacht en zorg, kennis en vaardigheden, geloof, geld en goed te 
bouwen aan een wereld die voor iedereen leefbaar is. 
Diaconale zorg omvat ook het signaleren van situaties in de samenleving, waardoor mensen in de 
knel komen en het verheffen van onze stem tegen onrecht. 
We verlenen onze hulp vanuit gelijkwaardigheid en in wederzijds respect en gaan uit van hulp die 
duurzaam is, waarbij mensen zich kunnen ontwikkelen tot zelfredzaamheid: niet het product, maar 
de weg er naar toe staat centraal. 
De diaconie doet haar werk namens de kerkelijke gemeente en streeft ernaar om binnen de 
gemeente andere mensen te betrekken en eventueel te motiveren om deel te nemen aan de taken 
en opdrachten, die zij zich ten doel heeft gesteld. 
 
aandachtsvelden 
- binnen de kerkelijke gemeente aandacht/zorg voor ouderen, zieken, eenzamen en noodlijdenden 

. bloemengroet, kerstattentie, oogstdienst, bezoeken, vervoer naar de vieringen en waar nodig 
financiële ondersteuning 

- aandeel binnen de vieringen op zondag in de kerk en andere diensten 
. het verzorgen van de afkondigingen en de collecten 
. de verzorging van het avondmaal tijdens de viering van Schrift en Tafel (w.o. vieringen in 

Zorgcentrum Hendrik Kok) 
. het organiseren van de oogstdienst in november 
. informatie over te houden acties en projecten 

- financiën 
. het genereren en beheren van binnenkomende gelden en het beleid t.a.v. de verdeling 
. ervan 
. het opstellen van een jaarlijkse begroting en jaarrekening 
. het opstellen van het jaarlijkse collecterooster 
. het opstellen van giftenrooster (2x per jaar) 
. het voeren van de boekhouding van de opbrengsten uit collecten, kerkbalans en giften 
. het toekennen en afdragen van geldelijke ondersteuning aan projecten en instanties volgens 

het opgestelde rooster 
- de gemeente informeren over en betrekken bij de diaconie 

. in het kerkblad wordt maandelijks aandacht gegeven aan verjaardagen (80+) en jubilea, 
informatie over de collectebesteding en opbrengst collectes 

. aankondiging en informatie over te voeren acties, zowel binnen- als buiten de kerkelijke 
gemeente 

. jaarlijks: publicatie jaarrekening en begroting in kerkblad 
- het onderhouden van contacten met mensen die leven in instellingen 

. bezoekwerk en ondersteuning in: Stichting De Trans (geestelijk gehandicapten), Exodus-De 
Stoel (ex gedetineerden), De Wenning (zorgcentrum ouderen), Hendrik Kok (zorgcentrum 
visueel gehandicapte ouderen en dementerende ouderen) 

  



13 
 

- het onderhouden van externe contacten 
- voedselbank 
- Stichting Roemenië 
- inzameling kledingactie Sam 

- het onderhouden van contacten met de commissie ZWO 
. de commissie ZWO valt onder verantwoordelijkheid van de diaconie en de commissie 

adviseert de diaconie over ondersteuning van werelddiaconale projecten 
- vertegenwoordiging in andere commissies en groepen 

. binnen de eigen kerkgemeente afgevaardigde bij de werkgroep Liturgie & Eredienst, het 
moderamen, commissie ZWO 

. buiten de eigen kerkgemeente bij De Arme Kant van Aa en Hunze (interkerkelijk regionaal 
diaconaal) 

- incidentele acties 
. geldelijke bijdragen bij rampen 
. activiteiten waar gemeenteleden bij zijn betrokken 
. oproepen tot deelname aan plaatselijke inzamelingen en acties 

- langlopende acties 
. bij de Stichting Actie Calcutta hebben wij een aantal jongeren geadopteerd die in een Hostel 

kost en inwoning krijgen en naar school gaan. Een aantal gemeenteleden stort hiervoor 
regelmatig een bedrag op onze rekening 

. samen met ZWO vaststellen van meerjarenproject 

. werkplan individuele hulpverlening 

. door de terugtrekkende overheid verwachten we in de toekomst vaker een beroep op 
financiële hulp van de diaconie. Er is daarom een werkplan voor het omgaan met individuele 
financiële hulpvragen  

 
financiële reserves van de diaconie 
Door de jaren heen heeft de diaconie van de Jacobuskerkgemeente vermogen opgebouwd. 
Deze reserve, die bedoeld is voor hulpverlening in binnen- en buitenland, wordt nu te hoog 
gevonden en zal stapsgewijs worden gereduceerd naar maximaal twee maal het jaarbudget van de 
diaconie. Daarom heeft de diaconie besloten gedurende de eerstkomende 10 jaar jaarlijks een extra 
bedrag aan hulpbehoevende partijen te schenken. 
 
samenstelling diaconie 
De diaconie bestaat uit gemeenteleden die voor een periode van 4 jaar zijn gevraagd en tijdens een 
eredienst zijn bevestigd. 
Binnen de diaconie worden de functies verdeeld. 
De penningmeester van de diaconie wordt ondersteund door een externe deskundige. 
Verder wordt door een lid contact onderhouden met de ZWO. 
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ZWO 
ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. 
De commissie valt onder de diaconie. De diaconie delegeert ZWO-zaken aan de commissie al dan niet 
met kaders. De diaconie is eindverantwoordelijk. 
 

aandachtsvelden 

- de commissie is actief voor het werelddiaconaat onder auspiciën van de diaconie, adviseert 
gevraagd en ongevraagd aan de diaconie 

- doet suggesties voor collecterooster en giften 
- informeert en betrekt de gemeente middels kerkblad, website en toelichting relevante collecten 

bij de liturgie. Verzorgt incidenteel een deel van een gemeenteavond 
- werkt samen met werkgroep Assen e.o. voor Amnesty International, onder andere schrijfacties 

middels brieven en kaarten 
- verzorgt inzameling postzegels, kaarten en eventueel andere zaken ten behoeve van Kerk in 

Actie 
- doet mee aan de campagne 40-dagentijd: spaardoosjes, keuze project, informatie daarover 
- andere relevante zaken die zich voor doen 
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

aandachtspunten komende jaren 
Bij een krimpend ledenbestand ligt de komende periode de nadruk op: 
- het opstellen en bewaken van een jaarlijkse begroting, waarin rekening is gehouden met 

substantieel dalende inkomsten 
- de betaalbaarheid van de predikant voor langere termijn 
- naast een jaarlijks op te zetten Actie Kerkbalans zoeken naar meer inkomsten uit andere bronnen 

zoals kerkverhuur. Dit in goede samenwerking met de Stichting Behoud Rolder Kerk 
- zorg voor de vrijwilligers betrokken bij het beheren en onderhouden van diensten en gebouwen, 

vooral de kostersdienst en de gastvrouwen en –heren 
- het preventief en duurzaam onderhouden van gebouwen en materialen, zodat die in goede staat 

blijven 
- aandachtspunt voor nader onderzoek is de verwarming van de kerk op langere termijn 
- jaarlijks onderhouden van contacten RK-Statie en Stichting Behoud Rolder Kerk 
 
de visie op beheer is tweeledig 
Het college van kerkrentmeesters wil de financiële voorwaarden scheppen voor de instandhouding 
van de Jacobuskerkgemeente, een goede opbouw van een dergelijke gemeente en het voorzien in 
een predikantsplaats. 
Interen op het vermogen in de komende vier jaar is  onontkoombaar door het dalende ledenaantal. 
Wel moeten de gelden ten goede komen aan het meer betrekken van mensen uit het dorp (dorpen) 
bij de kerkelijke gemeente.  
Het college van kerkrentmeesters wil er zorg voor dragen dat het karakter van de monumenten, ons 
toevertrouwd, behouden blijft. 
 
uitvoering 
De taak van het college van kerkrentmeesters is het in overleg met en verantwoording aan de 
kerkenraad scheppen van materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de 
gemeente (kerkorde ordenatie 11-2-7a).  
Het college van kerkrentmeesters is dus een ”facilitair bedrijf”. Zij moet bedrijfsmatig de faciliteiten 
scheppen voor een goed functioneren van onze gemeente, met betrekking tot materiële als ook 
financiële zaken. De ”eigenaren” (de gemeente leden) zullen het college in staat moeten stellen deze 
taak uit te voeren. Dat vraagt om betrokkenheid, zowel in aandacht, meedenken als ook in financieel 
opzicht. Op basis van het beleidsplan wordt de jaarlijkse begroting opgesteld. Waar mogelijk en 
zinvol zoeken naar maatschappelijk verantwoord en duurzaam werken bij de beheers en 
onderhoudstaken. De begroting is weer de basis voor de geldwervingen, onder andere voor de actie 
Kerkbalans. 
 
Samenstelling College van Kerkrentmeesters: 
Het college bestaat uit twee ouderling-kerkrentmeesters en uit 4 kerkrentmeesters. Tevens beschikt 
het college over een notulist. 
 
aandachtsgebieden 
- beheer en onderhoud van het kerkgebouw met orgel 
- beheer en onderhoud van het Tichelhoes 
- beheer en onderhoud van de pastorie 
- beheer van de overige onroerende zaken, waaronder kontakten met pachter 
- het voeren van de ledenadministratie 
- de geldwervingen van de gemeente (onder andere door de Aktie Kerkbalans) 
- het voeren van de financiële administratie 
- het jaarlijks opstellen van een begroting van ontvangsten en uitgaven 
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- het jaarlijks opstellen van de rekening en de verantwoording van ontvangsten en uitgaven van 
het achterliggende jaar welke op de website in grote lijnen beschikbaar en inzichtelijk is 

- het maken en uitvoeren van plannen, waardoor de wensen van de kerkenraad zoveel mogelijk 
gestalte krijgen 

- de predikant wordt bezoldigd overeenkomstig de landelijk generale regeling rechtspositie 
predikanten 

- het scheppen van voorwaarden voor het geven van Godsdienstig Vormings Onderwijs op de 
openbare scholen te Rolde, Ekehaar en Eext 

- beheer van de archieven 
- het scheppen van financiële voorwaarden (onder andere adverteerders) voor maandelijkse 

uitgifte 
(met uitzondering van juli en augustus) van het kerkblad 

- het onderhouden van contacten met de redactie van het kerkblad 
- het onderhouden van contacten met hen die op basis van vrijwilligheid taken uitvoeren in het 

belang van de kerkelijke gemeente en het waarderen daarvan 
- het onderhouden van kontakten met de RK-Statie en de Stichting Behoud Rolder Kerk 
  



17 
 

LITURGIE EN EREDIENST 
 
visie en beleid 
Er wordt naar gestreefd het huidige karakter van de diensten, met aandacht voor liturgie en traditie, 
en met aandacht van exegese naar de maatschappelijke actualiteit voort te zetten. 

 
De werkgroep Liturgie en Eredienst (L&E) wil de komende jaren: 
- gemeenteleden die actief zijn in de samenleving betrekken bij de vieringen. Binnen de bestaande 

vorm van liturgie wordt zodoende gezocht naar versterking van de relatie tussen de viering en 
het dagelijks leven 

- de mogelijkheden onderzoeken van andere vormen van eredienst 
- gemeenteleden stimuleren deel te nemen aan muziek in de eredienst 
- de gemeente informeren over de betekenis van verschillende aspecten van de liturgie 
- zorgen voor een adequate inrichting en versiering van de kerkruimte. (onder andere in 

samenwerking met de werkgroep liturgisch bloemschikken). Indien nodig worden initiatieven 
genomen deze aan te passen 

- bij voortduring aandacht besteden aan de evaluatie van de erediensten en naar aanleiding 
daarvan, indien gewenst, initiatieven nemen tot veranderingen en/of verbeteringen 

- de werkgroep laat zich informeren over landelijke en regionale ontwikkelingen aangaande de 
liturgie en neemt eventueel initiatieven om ook plaatselijk veranderingen/verbeteringen door te 
voeren 

- de muzikale bijdragen van organisten, cantor, cantorij en eventueel anderen bij voortduring 
evalueren en indien nodig aanpassen 

 
Binnen de werkgroep is regelmatig aandacht voor de oecumene. 
Hierbij werken we samen met de RK-Statie. 
Dit uit zich in een gezamenlijke startzondag, de wekelijkse vespers in de 40-dagentijd en de vieringen 
tijdens de Goede Week.  
 
cantorij 
Binnen de Jacobuskerkgemeente levert een cantorij een bijdrage aan kerkdiensten en andere 
vieringen. Deze bijdrage wordt in afstemming met de predikant gevormd. 
De cantorij valt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. 
 
samenstelling 
De werkgroep bestaat uit: 
- de predikant 
- een of enkele organisten 
- een afgevaardigde van de RK-Statie 
- een afgevaardigde van de diaconie 
- een of enkele gemeenteleden 
- een afgevaardigde van de werkgroep liturgisch bloemschikken 
- de koster 
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BEZINNING EN VERDIEPING 
 
doelstelling en doelgroep 
De oecumenische werkgroep Bezinning en Verdieping (B&V) van de Jacobuskerk (PKN-gemeente en 
RK-Statie) ontwikkelt initiatieven en organiseert activiteiten op het raakvlak van kerk en samenleving. 
De werkgroep wil dit doen in de context van de maatschappelijke actualiteit en heeft als inzet de 
mensen (gelovig of niet-gelovig) een platform te bieden waarop het gesprek kan worden gevoerd. 
De werkgroep gaat uit van wederzijds respect voor andere religies, overtuigingen en culturen. 
 
samenstelling werkgroep 
De predikant en minimaal drie gemeenteleden uit de Jacobuskerkgemeente en minimaal één uit de 
RK-Statie. 
 
activiteiten 
Voor het realiseren van de doelstelling worden de volgende activiteiten ondernomen. 
- in de werkgroep regelmatig en in een creatief proces nadenken over nieuwe initiatieven 
- aanbieden en coördineren van leerhuizen, gespreksgroepen, lezingen, films, meditatiegroep, 

incidenteel cursussen en andere relevante zaken die zich voordoen 
- zoeken naar en uitnodigen van sprekers die op aansprekende wijze een uit de doelstelling 

passend onderwerp over het voetlicht kunnen brengen en tot gesprek daarover uitnodigen 
- uitbrengen van een jaarlijkse kerst- en paasbrief 
- samenstellen van een jaarprogramma. Daarbij wordt afgestemd en samengewerkt met andere 

werkgroepen in de regio 
- andere maatschappelijke en ethische zaken uit de actualiteit 
 
Het jaarprogramma wordt als geheel gepubliceerd in de gezamenlijke activiteitenkrant van diverse 
kerkgenootschappen in de regio en via de website www.rolderkerk.nl. Per activiteit wordt informatie 
aangeboden aan de redacties van de kerkbladen, waar relevant ook aan streekbladen, op posters 
verspreid op een aantal locaties in de regio en opgenomen op de website. 
 
middelen 
Gestreefd wordt naar een kostendekkende organisatie. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld en 
via het college van kerkrentmeesters, ingediend bij de kerkenraad van de Jacobuskerkgemeente en 
het bestuur van de RK-Statie. 
 
  

http://www.rolderkerk.nl/
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COMMUNICATIE EN INFORMATIEVOORZIENING 
 
De kerkenraad kiest ervoor de gemeente en andere belanghebbenden zo breed mogelijk te 
informeren. Belangrijk daarbij is de verschijningsvorm waarin de informatie wordt aangeboden, 
divers is. 
 
kerkblad 
Het kerkblad is het belangrijkste medium voor het delen van informatie binnen de gemeente. Hierin 
staat belangrijke informatie over activiteiten (vooral) binnen de gemeente en buiten de gemeente. 
Ook bevat het ruimte voor inhoudelijke bespiegelingen in de vorm van overwegingen of bijvoorbeeld 
boekbesprekingen.  
Verder wordt hierin ook informatie over personen opgenomen. Dit is de reden dat informatie uit het 
kerkblad niet één op één digitaal verspreid wordt. Met privacygevoelige en vertrouwelijke informatie 
wordt op deze manier zorgvuldig omgegaan. 
 
website 
De website www.rolderkerk.nl wordt gedeeld met een aantal gelieerde organisaties, alle met de 
gemeenschappelijkheid van de kerk, onder andere de RK-Statie en de Stichting Behoud Rolder Kerk. 
Naast een korte beschrijving van de gemeente bevat de site informatie over de activiteiten binnen de 
kerk en worden er officiële documenten geplaatst – zoals beleidsplan en jaarrekeningen. 
Met de publicatie van deze stukken is de ANBI-status van de Jacobuskerkgemeente (Algemeen Nut 
Beogende Instellingen) gewaarborgd. 
 
informatiepakket voor nieuw ingekomen 
Voor nieuw ingekomen is er een informatiepakket beschikbaar, waarin vrij uitputtend informatie 
wordt verstrekt over de gemeente.  
 
activiteitenkrant 
Samen met omliggende gemeenten en gelieerde organisaties wordt eens per jaar de 
activiteitenkalender gepresenteerd. Hierin worden leerhuizen, lezingen, workshops en meer van dien 
aard aangeboden aan mensen binnen en buiten kerkelijk verband. 
Een belangrijke – ook publicitaire – activiteit betreft de ‘Zinnige Zondagavonden’. Op deze avonden 
worden kerkelijke en maatschappelijke thema’s aangesneden, ook nadrukkelijk aangeboden aan niet 
per se leden van de kerk. Daarmee wordt beoogd de kerk en de gemeente nadrukkelijk te 
positioneren in de ‘burgerlijke gemeente.’ 


