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1. INLEIDING 
 
 

De kerk als symbool, midden in het dorp, kent een lange traditie. Nadenken over de 

betekenis van de kerk voor nu en voor de toekomst is een geweldige uitdaging in deze tijd. 

Durven wij het aan om met deze uitdaging aan de slag te gaan? De Werkgroep Beleidsplan 

heeft hiertoe voorstellen gedaan, en een concept-Beleidsplan gepresenteerd, nadat er 

uitgebreid gesprekken zijn gevoerd met gemeenteleden in diverse werkgroepen en 

geledingen die actief zijn binnen onze kerk. Ook op gemeenteavonden en speciale 

kerkenraadsbijeenkomsten hebben er vruchtbare gedachtewisselingen plaatsgevonden. 

Bovendien zijn er gesprekken geweest met dorpsgenoten en vertegenwoordigers van de 

diverse (vrijwilligers)organisaties en instellingen in onze dorpsgemeenschap. De reacties uit 

deze gesprekken zijn bijzonder positief en geven blijk van grote betrokkenheid en 

enthousiasme om ambities voor de toekomst vorm te geven. 

In dit Beleidsplan, vastgesteld door de Kerkenraad op 20-01-2021, worden de gedachten en 

ideeën verder uitgewerkt en concreet gemaakt. Een aanpak voor de middellange termijn. 

Niet de secularisatie of een teruglopend ledental zijn de motieven, maar ons geloof en onze 

positie in de samenleving. Hoe kunnen we van betekenis zijn in onze dorpsgemeenschap.  

 

Hoe willen wij ‘Kerk-zijn’ 

 

Door het houden van vieringen  

Het organiseren van activiteiten 

Het bevorderen van verbinding en saamhorigheid 

Als middelpunt van de (dorps)gemeenschap 

 

Dit zijn belangrijke kernpunten in het Beleidsplan voor de periode van 5 jaar.  

2020 – 2024  
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2. OVERZICHT (event. toekomstige) ACTIVITEITEN IN EN ROND DE JACOBUSKERK 
 
 

De Jacobuskerkgemeente wil, naast wekelijkse kerkdiensten op de zondagochtend en op 
feest- en gedenkdagen, rouwdiensten en trouwdiensten en pastoraat voor de eigen 
gemeente, invulling geven aan: 
 
Pastoraat in de straat ! 
- Ontmoeting en gespreksgroepen in de wijken ‘Kerk in de buurt’ 
- Zingevingsloket  
- Wekelijkse inloopkoffiemorgen in de kerk of Tichelhoes voor iedereen  
 
Diaconale activiteiten 
- Netwerk van vrijwilligers als ‘Zorgzame Kerk’ in samenwerking met vrijwilligers-

(organisaties) in de dorpsgemeenschap, zoals ONE, wijkzorg en mantelzorgers.  
- Samenwerking met gemeentelijke overheid (coördinatie punt) via Stichting Helper. 

 
Bijzondere activiteiten Jacobuskerk, in samenwerking met Dorpsgemeenschap  

 
Met ruime inbreng van eigen kerkgemeenschap 

- Zinnige zondagavond lezingen 
- Filmavonden 
- Interviews Zin in Werk 
- Dorpssoep / ontmoeting / activiteiten in de Boerhoorn  
- 4 mei herdenking en verdieping 
- Jeugd- en jongerenviering met muziek /-band  
- Vredesweek  
- Lichtjesavond 

 
Door Jan Thiesschool 

- Musical JanThiesschool (afscheid groep 8) speciale voorstellingen van de 
musical in de kerk voor bijvoorbeeld bewoners van ‘De Wenning’ en/of 
overige doelgroepen. 

- Kerstbijeenkomst JanThiesschool  
 
Door Stichting Rolder Concerten 

- Concerten 
 
Door Stichting Behoud Rolder Kerk 

- Jaarlijkse kerstmarkt  
- Jaarlijkse boekenmarkt 
- Open Monumentendag 
- Kerkenpad 
- Rondleidingen / gidswerk 
- Begeleiding van excursies naar kerkgebouw en omgeving door groepen 

leerlingen van de JanThiesschool 
 



4 
 

 
3. DE JACOBUSKERKGEMEENTE 

Plaatselijke (regio) gemeente van de PKN 
 

 
Het officiële werkgebied van de Jacobuskerkgemeente beslaat het westelijk gedeelte van de 
Drentse gemeente Aa en Hunze. Dit werkgebied is ontstaan uit het samengaan van de 
voormalige PKN gemeente Rolde met de Hervormde gemeente 
Eext/Anderen/Eexterzandvoort in 2013. Hierdoor omvat de Jacobuskerkgemeente Rolde 
momenteel de volgende dorpen en buurtschappen: Rolde, Balloo, Nijlande, Eldersloo, 
Ekehaar, een gedeelte van Amen, Nooitgedacht, Marwijksoord, Eleveld, Geelbroek, Deurze, 
een gedeelte van Loon, Eext, Anderen en Eexterzandvoort.  
 
Het aantal leden van de Jacobuskerkgemeente was per 28  september 2020:  
Doopleden:         364 
Belijdende leden: 306 
Overig:         433 (ongedoopte kinderen/personen, blijkgevers en mee-geregistreerden)  
Totaal:      1.103 (28-09-2020)  
 
De leden dragen op allerlei manieren bij aan het functioneren en voortbestaan van de 
Jacobuskerkgemeente. Voor nagenoeg alle taken wordt een beroep gedaan op vrijwilligers. 
Slechts de predikant en de cantor van de cantorij staan op de loonlijst van het College van 
Kerkrentmeesters. Enkele vrijwilligers met een buitenproportionele inbreng krijgen een 
vrijwilligersvergoeding. 
 
Het bestuur van de Jacobuskerkgemeente wordt gevormd door de kerkenraad die bestaat 
uit ouderlingen, diakenen, ouderling-kerkrentmeesters en de predikant.  
 
Belangrijke zaken met betrekking tot het diaconaat, pastoraat, bezinning en verdieping, de 
eredienst en het beheer komen daar samen. Op de verschillende (deel)gebieden worden ze 
in een eerder stadium besproken in de diverse (ambts-)groepen die de kerkgemeenschap 
kent: het college van kerkrentmeesters, de diaconie, het ouderlingenberaad, het beraad in 
de verschillende pastorale secties, het jongerenwerk, bezinning en verdieping 
(oecumenisch), liturgie en eredienst (oecumenisch), duurzame kerk. 
 
De agenda voor de kerkenraadsvergadering wordt voorbereid in het moderamen van de 
kerkenraad, bestaande uit voorzitter en scriba van de kerkenraad, de voorzitter van de 
diaconie, een ouderling-kerkrentmeester, de predikant en een notulist. Afgezien van ‘kleine’ 
zaken neemt het moderamen geen beslissingen; voorstellen vanuit het moderamen worden 
in principe ter goedkeuring voorgelegd aan de kerkenraad. 
 
De kerkenraad streeft naar een herkenbare plek in de dorpsgemeenschap. Zij doet dat door 
vanuit een christelijke levenshouding zichtbaar te zijn en in te spelen op de ontwikkelingen 
in de samenleving. 
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4. UITGANGSPUNTEN EN KENMERKEN VAN DE JACOBUSKERKGEMEENTE 
 
 

Als kerk bevinden wij ons ‘op weg’,, tussen  gedenken en verwachten. Wij gedenken onze 

(voor)ouders, onze geliefden. Wij gedenken gebeurtenissen, oorlogen, bevrijding. Wij 

gedenken,  in onze traditie aan de hand van Bijbelse verhalen, de weg van God en mensen. 

Deze traditie is van grote betekenis voor onze (toekomst)verwachting. De toekomst van onze 

(klein)kinderen, van de samenleving, de wereld waarin wij leven. De hoop op een betere 

wereld. Onze levensweg is als een pelgrimage. Niet het ‘einddoel’ maar de Weg die wij 

samen willen gaan. In Bijbelse termen, op weg naar het  “Messiaanse Rijk”. Op deze weg 

speelt de kerk van ouds her, en naar onze overtuiging ook voor de toekomst, een belangrijke 

rol.  

 

De Kerk als koepel boven de verscheidenheid aan geloofsopvattingen, geloofsbeleving en 

geloofservaringen van mensen in en buiten onze gemeente. Het licht dat schijnt op 

iedereen.  

 

De Kerk als Herberg van Geloof, Hoop en liefde. 

In vertrouwen op de God die liefde is. Jezus Christus die dit heeft laten zien op zijn 

levensweg, die 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 en aangesloten bij de PKN.  

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 Jacobuskerkgemeente 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 de kerk. 
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Nadere uitwerking 

 

Op de weg die we gaan kunnen we niet claimen wat de juiste weg is, daar moeten we erg 

voorzichtig mee zijn. We kunnen wel met elkaar van gedachten wisselen hoe we denken die 

weg te gaan. Open staan voor de ander, voor elkaars geloofsbeleving, geloofservaringen en 

geloofsopvattingen. Die kunnen zeer verschillend zijn, waarbij we elkaar niet  proberen te 

overtuigen, maar waarbij we elkaar beter leren begrijpen, te respecteren en te accepteren 

dat er vele nuances zijn en dat er vele kleuren zijn.  

Wij leven uit de Hoop, de hoop dat er betere tijden komen. 

Dit is de rijkdom van ‘kerk-zijn’. Elkaar ontmoeten, niet alleen fysiek maar vooral ook in 

geestelijk en spirituele zin. Te ontdekken hoe verschillend we kunnen zijn en hoe verrassend 

en verrijkend dat is voor iedereen. Op zoek naar een nieuwe dimensie in je eigen 

geloofsbeleving.  

De kerk speelt een belangrijke rol om deze traditie vast te houden en vol te houden door te 

putten uit onze bronnen, door ons te verdiepen in alle verhalen uit de bijbel die voortdurend 

een worsteling weerspiegelen in de relatie tussen God en mensen. Verhalen die ons steeds 

opnieuw laten zien dat we niet te gemakkelijk de voren (bij het ploegen van de akker) kunnen 

trekken of doelen kunnen bepalen waar we naar toe willen. Het gaat om de weg die we 

willen gaan, elkaar ontmoeten, met elkaar van gedachten wisselen, ontdekken hoe we elkaar 

kunnen verrijken. De kerk doet een appel op mens en samenleving om naastenliefde te 

betrachten. Bij alles wat in ons doen en denken een belangrijke rol speelt,  je te realiseren dat 

het belang van de ander, die gelijk is aan jezelf, voorop zou moeten staan.  

Waar mensen elkaar opzoeken om goed te doen, daar is God.  

De kerk doet een appel op mensen vanuit de (weerbarstige) Bijbelse boodschap. Dat is 

tegelijkertijd  een appel op onze eigen verantwoordelijkheid, ons geweten, om bij alles wat 

we waarnemen, wat we observeren, in de eerste plaats na te denken en ons af te vragen wat 

onze keuze bepaalt in relatie tot God en de ander. 

Ook die uitkomsten kunnen verschillend zijn, soms begrijpen we elkaar daarin niet, elkaar 

aanspreken op de keuze die je maakt betekent ook dat de ander jou aanspreekt op de keuze 

die hij of zij maakt. En zo verrijken we elkaar in het besef dat we allemaal vanuit de eigen 

verantwoordelijkheid voortdurend willen proberen de juiste keuze te maken. We kunnen 

elkaar niet de juiste keuze voorschrijven, maar we kunnen elkaar wel bevragen en een appel 

op elkaar doen vanuit ieders eigen geloofsbeleving en geloofsopvatting.  
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Deze houding houdt de kerk levend en levendig. Elkaar ontmoeten, zowel fysiek, als ook in 

geestelijk en spirituele zin. 

De kerk als een drijvende kracht om telkens opnieuw interpretaties te vinden vanuit de 

Bijbelse boodschap die ons verder kunnen helpen in de samenleving van vandaag en morgen, 

de actuele vraagstukken van mens en maatschappij.  

De kerk beweegt zich op het niveau van verdieping, van interpretatie en duiding van de 

Bijbelse boodschap.  

De kerk richt zich op dienstbaarheid en zorg voor de zwakken, dichtbij en veraf.  

De kerk richt zich op mens en samenleving om de juiste keuzes te maken, door in de eerste 

plaats aandacht te hebben voor het belang van de ander. 

De kerk is geen maatschappelijke beweging of politieke partij of (one-issue) actiegroep. 

Daarin maken mensen hun eigen keuze, ieder vanuit zijn of haar eigen levensovertuiging. 

De kerk als een levende bron van bezieling en inspiratie beweegt zich op een ‘hoger niveau’, 

als richtingwijzer bij de zoektocht op de weg die wij gaan. 

Als volgt samengevat in onze visie (VISITEKAARTJE) hoofdstuk 5. 

 

 

 

 

5. VISITEKAARTJE: ‘Kerk-zijn’  

 

Momenten van rust, stilte en bezinning,  

even op adem komen,   

als Dorpskerk met vieringen en activiteiten mensen een plaats bieden...  
ruimte creëren om na te denken...  

en een dialoog mogelijk maken over de eigen levensvragen. . . 

in verbinding met de dorpsgemeenschap 
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6. HOE WILLEN WIJ KERK-ZIJN  

 
 
Als Jacobuskerkgemeente willen wij midden in de samenleving staan en van betekenis zijn 
voor de samenleving. Wij willen samen antwoorden vinden op maatschappelijke 
ontwikkelingen als:  

 
- Een verharding van de maatschappij waarin verschillende groepen zich vaak tegen elkaar 

keren i.p.v. met elkaar te praten 
- Onrust en stress bij veel mensen en een zoektocht naar rust, mogelijkheid voor reflectie 

en stilte 
- Een brede zoektocht naar zingeving 
- Individualisering van het geloof:  veel mensen zoeken een eigen antwoord op hun 

levensvragen 
- Grote maatschappelijke vragen op gebied van zorg voor mens en de aarde 

 
 armoede (groter wordende kloof tussen arm en rijk), 
 eenzaamheid  
 vluchtelingen en ontheemden 
 Klimaatverandering en duurzaamheid 

 
 

De Kerk als koepel boven de verscheidenheid aan geloofsopvattingen, geloofsbeleving en 

geloofservaringen van mensen in en buiten onze gemeente. Het licht dat schijnt op 

iedereen.  

Vanuit deze intentie willen wij een appel doen op mensen, zowel binnen onze eigen 
Jacobuskerkgemeente als naar buiten toe, bij het maken van keuzes die betrekking hebben 
op mens en wereld. Tegelijkertijd  zijn wij ons ervan bewust dat we een  gemeenschap 
vormen waarin mensen met een verschillende achtergrond zich thuis voelen, eenheid in 
verscheidenheid. 
 
Als kerkgenootschap stellen wij ons terughoudend op bij het maken van keuzes betreffende  
acties  die door politieke partijen of (internationale) maatschappelijke organisaties worden 
aangezwengeld. Een appel op mensen betekent ook een appel op de individuele 
verantwoordelijkheid om daarin eigen keuzes te maken. 
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 6.1 De Jacobuskerk als ‘ontmoetingsplek’ 

 

Om je kwetsbaar te kunnen (durven) tonen, in vieringen, ontmoetingen en bijeenkomsten. 

Om gehoord te worden als je de ander nodig hebt . . . Pastorale aandacht is vooral luisteren 

met respect en empathie. Waardoor verbinding en saamhorigheid wordt gevoeld. 

God is daar waar mensen elkaar werkelijk ontmoeten, waar mensen elkaar opzoeken om 

goed te doen,  mensen gehoord en gezien worden door een ander, waar een invoelend en 

luisterend oor is en oprechte vragen gesteld kunnen worden. Een van de centrale functies 

van de Jacobuskerk is dan ook een ontmoetingsplek te zijn.  

De kerk is een plek in het dorp waar mensen van binnen en buiten de geloofsgemeenschap 

elkaar ontmoeten en leren kennen. In de komende jaren willen wij de rol als 

ontmoetingsplek meer oppakken en vormgeven, ook nieuwe en andere maatschappelijke 

groepen deel laten uitmaken van ons werk.  

Ontmoeting vindt plaats zowel binnen als buiten de kerk. 

 

De Eredienst als ‘spanningsboog’ 

Er is een duidelijke visie op liturgische vormgeving, die traditie, bezieling en beweging laat 

voelen. Rustmoment, moment van stilte, van bezinning en beleving. De opbouw en 

samenhang van liederen en teksten vormen de spanningsboog. 

De eredienst is één van de belangrijke pijlers van het kerk zijn binnen de kerkelijke gemeente. 

De wekelijkse diensten op zondagmorgen vormen een belangrijke ruggengraat in het 

samenkomen van de gemeente. Ze bieden de kerkgangers een moment van rust, reflectie, 

bezinning en verdieping in de vragen die ontstaan in het dagelijks leven.  Daarnaast dragen 

de diensten bij aan de verbinding tussen de bezoekers, leden en niet-leden. 

Belangrijk uitgangspunt om rust te creëren in de eredienst is de liturgische vormgeving. Een 

sterke liturgie die haar basis heeft in de traditie geeft rust en duidelijkheid en stimuleert de 

aandacht van de deelnemers aan de diensten.  

De opbouw van de liederen, teksten, stilte en gebeden geven een bepaalde spanningsboog, 

waardoor bezoekers meegenomen kunnen worden in hun aandacht en ruimte hebben om 

te verdiepen in hun eigen levensvragen. 
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De diensten zijn gericht op de kerkelijke gemeente in al haar diversiteit en verscheidenheid. 

Zij zijn tegelijkertijd open en toegankelijk voor een ieder die zich ertoe aangetrokken voelt. In 

de afgelopen jaren is er in de eredienst steeds meer de verbinding gezocht met het dagelijks 

leven en met ontwikkelingen in de maatschappij. Dit is voor een groot deel gelukt in de 

thema’s die aangeroerd worden in de overdenkingen, de gebeden. Bijbelse verhalen dienen 

als basis om te kijken wat dat betekent in het leven van nu.  

Zoeken naar verbinding via de eredienst 

Een stap verder is om in de eredienst verbinding te zoeken waar mogelijk met instanties en 

groepen in en om het dorp die niet onderdeel zijn van de kerkelijke gemeente. Dit is in de 

afgelopen periode af en toe gebeurd (kinderkoor, Rolder Voices in de kerstnachtdienst, dienst 

gezamenlijk met en bij de bewoners van De Trans). In zorgcentrum Hendrik Kok worden om 

de week op woensdag vieringen gehouden door meerdere kerkgenootschappen uit de 

omgeving. Binnen de oecumene werken we al jaren samen met de Rooms Katholieke Statie 

in verschillende diensten: de vespers in de veertigdagentijd, de diensten in de Goede Week, 

de startzondag, de Kerstnachtdienst, de dienst in de gebedsweek voor de eenheid en de 

dienst bij de Trans. Het is onze intentie om deze activiteiten te continueren, en tegelijkertijd 

open te blijven voor nieuwe manieren van samenwerking.  

Het zoeken naar verbindingen in de omgeving van de kerk, ook in de vormgeving van de 

eredienst is waardevol om als kerk naar buiten te treden. Mogelijkheden daartoe worden 

onderzocht, passend binnen het uitgangspunt van een traditionele vorm van eredienst. 

De volgende punten worden in de beleidsplan-periode uitgewerkt om meer groepen en 

individuen hun plek te laten vinden in de eredienst: 

 Jeugd, kinderen: jeugd en kinderen meer verbinden met de kerkdiensten. Vanuit 
kinderkerk mee doen aan avondmaal, terug laten komen naar het kerkgebouw na 
de dienst. Lezingen door de jeugd van tijd tot tijd.  

 Zoeken naar aansluiting tussen eredienst en diaconale thema’s, projecten dichtbij 
en ver weg, door middel van themadiensten, met als doel dat het diaconale werk 
ook breder zichtbaar wordt in de gemeente en de gemeente er meer bij betrokken 
raakt. 

 Gemeenteleden betrekken bij de eredienst als deel van gemeente-opbouw, waarbij 
de predikant als ondersteunende factor aanwezig blijft en de regie op de duidelijke 
vorm van de liturgie niet verloren gaat. 

 

Ontmoeting buiten de eredienst en/of buiten de kerk 

Ook op andere plaatsen, buiten het kerkgebouw, in en rond het dorp/de dorpen vindt die 

ontmoeting plaats. Bij mensen thuis in een-op-een bezoeken, in huiskamers tijdens kerk-in-

de-buurt, bij de dorpssoep, in de Vredeskring op de Grote Brink, tijdens een wandeling, en 

bij interviews in de Boerhoorn, in gespreksgroepen voor 20-40 jaar en 40-60 jaar, 

lichtjesavond op de eerste zondag van november en tijdens theemiddagen in De Wenning. 
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Dit willen we in de komende jaren uitbreiden.  Maar ook streven we ernaar in het 

kerkgebouw meer mensen van binnen en buiten de kerkgemeenschap elkaar te laten 

ontmoeten, op een wijze die nu al gebeurt tijdens de Zinnige zondagavonden, de 

meditatiekring en diverse concerten. Ontmoeting binnen het kerkgebouw door activiteiten, 

passend bij de sfeer en het karakter van de kerk.  

Wij stimuleren de kerk als ontmoetingsplek door naar buiten te gaan, het dorp in, maar 

ook door ons gebouw breder open te stellen, waarbij meer beweging vanuit het dorp naar 

de kerk toe kan plaatsvinden. We maken hierbij ook gebruik van de Stichting Behoud 

Rolder Kerk die nadrukkelijk probeert invulling te geven aan haar doelstelling om het 

kerkgebouw er te laten zijn voor de gehele dorpsgemeenschap.  

Een belangrijke vorm van ontmoeting is het pastorale werk van de kerk. Pastorale aandacht 

voor elkaar is de kracht van onze kerkgemeenschap: zonder verwachtingen en met respect 

kunnen luisteren en aandachtig aanwezig zijn. We kennen een uitgebreid netwerk van 

contactpersonen, ouderlingen en dominee waardoor een groot deel van die pastorale 

aandacht goed georganiseerd is en waarmee de mensen binnen de kerkgemeente bereikt 

worden. Het in standhouden van dit netwerk kan onder druk kan komen te staan doordat 

een groot deel van de vrijwilligers op leeftijd raakt. Wij zoeken daarom als kerkgemeenschap 

naar nieuwe vormen van pastorale aandacht, om plekken of mogelijkheden te creëren waar 

mensen zich kwetsbaar kunnen en durven tonen, hun verhaal kunnen delen en waar met 

respect geluisterd wordt.  

 

Pastoraat in de straat 

Wij blijven zoeken naar mogelijkheden om via het pastoraat groepen van buiten de kerk in 

contact te   laten komen met elkaar en met de kerk.  Een van de mogelijke vormen daarvoor 

is om rondom relevante maatschappelijke thema’s avonden of gespreksgroepen te 

organiseren die ook mensen van buiten de kerk kunnen aanspreken. Thema’s kunnen 

voortvloeien uit Zinnige zondagavonden, vanuit de kerkdiensten, de interviews of algemene 

thema’s die uit pastorale gesprekken naar voren komen. Voorbeelden hiervan zijn 

onderwerpen rondom verlies, scheiding, mantelzorg (in afstemming met wat er door andere 

organisaties zoals de welzijnsorganisatie Impuls al op dit gebied gebeurt).  

Een andere pastorale vorm kan zijn het organiseren van meer ontmoetingen in de wijken, 

waar mensen (binnen en buiten de kerk) met elkaar in gesprek gaan, en elkaar op die 

manier ook ondersteunen. Dit noemen wij Pastoraat in de straat. 
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6.2 Kinderen en jeugd- en jongerenwerk als ontmoeting  

 

 

Een kind, een kind 
Is zoveel meer 
Dan een aanstaande dame 
Of een aanstaande heer. 
Wie niet in het kind 
Het wonder ziet 
Die snapt het hele liedje niet. 
 
Toon Hermans 

 

 

Het aandeel van jeugd en jongeren in onze kerkgemeenschap is klein en tegelijkertijd zeer 

waardevol. We zien het als kerkgemeenschap als een belangrijke taak om de kinderen en 

jongeren die met de kerk verbonden zijn, te blijven betrekken bij de kerk. Dat doen wij door 

het organiseren van verschillende activiteiten waar zij elkaar kunnen ontmoeten, samen het 

geloof kunnen ontdekken en  (spelenderwijs) samen op kunnen trekken. Wij willen dat ook  

de jeugd  en hun ouders zich welkom en betrokken (blijven) voelen binnen onze 

gemeenschap. 

 

Voor de jongere kinderen is er de maandelijkse kinderkerk en wekelijks de 

kindernevendienst tijdens de kerkdiensten. Door het kleine aandeel jonge gezinnen in onze 

gemeenschap is de deelname klein, maar we vinden het belangrijk om deze activiteiten te 

blijven organiseren. Daarbij zoeken we naar manieren om de kinderen uit de kinderkerk ook 

in de diensten te betrekken zodat er meer ontmoeting en verbinding ontstaat tussen de 

kinderen en volwassen kerkgangers. Dit wordt gestimuleerd door kinderen uit de kinderkerk 

terug te laten komen naar de kerk na afloop en van daaruit mee te laten doen aan het 

avondmaal, zo nu en dan met de collecte, een lezing te verzorgen, waar dat mogelijk is. 

 

Voor de jeugd in de tienerleeftijd is er Jacobus4youth: een maandelijkse ontmoetingsplek op 

vrijdagavonden. Onder begeleiding stimuleren we hen om eigen ideeën en activiteiten te 

bedenken en aan te pakken. In de ontmoetingen gaat het om reflectie op geloofsvragen, 

(wat betekent God, de Bijbel, wat doe ik daarmee in mijn leven) én om samen dingen doen 

(spelletjes met de bewoners van de Trans, klimmen, deelname aan het spel Sirkelslag). 

Mogelijkheden voor het meer actief betrekken van de jeugd  in de toekomst zijn onder 

andere: het oppakken door de jeugd van een klus met de diaconie, fietstocht langs 

Jacobuskerken, bezoek aan Taizé.  Het is interessant om te kijken of bij andere activiteiten 

waar we vanuit de kerkgemeenschap aan bijdragen door de kinderen of jeugd aangesloten 

kan worden, zoals dat ook gebeurt bij de landelijke opschoondag en de Vredesweek. 
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We willen ook kinderen van buiten de kerkgemeenschap op verschillende manieren kennis 

laten maken met de kerk en het kerkgebouw. Waar dat kan, gebeurt dat in overleg met de 

Jan Thiesschool. Kinderen die godsdienstvormend onderwijs volgen, komen al op excursie 

naar het kerkgebouw, Palmpasenstokken worden versierd in het Tichelhoes, de 

Palmpasenoptocht vertrekt vanuit de kerk en de school is te gast in de kerk voor hun eigen 

kerstviering. Gekeken wordt naar de mogelijkheden of de musical van school ook in de kerk 

opgevoerd kan worden, bijvoorbeeld voor bewoners van De Wenning en/of overige 

bijzondere doelgroepen. 

Een jaarlijkse kinderkerkdienst in de kerk zal ook gericht zijn op kinderen die niet bij de 

kerk betrokken zijn. Voor al deze activiteiten wordt meer bekendheid gezocht in het dorp, 

indien mogelijk via de communicatie van de Jan Thiesschool.   

 

 

6.3 De Jacobuskerk als  Zorgzame Kerk  voor mens en de aarde 

 

 

 Wij willen in samenwerking met bestaande vrijwilligers(netwerken) en organisaties in de 

dorpsgemeenschap van betekenis zijn voor mensen die aandacht en zorg nodig hebben. 

Dit  in samenwerking met Gemeentelijke overheid (coördinatiepunt) die verantwoordelijk is 

voor het verlenen van voorzieningen op het gebied van zorg en begeleiding. 

 

De Jacobuskerk is een Zorgzame Kerk voor de mensen. Waar mogelijk zorgt de kerk voor 

diegenen die zorg en aandacht nodig hebben in de samenleving zowel binnen als buiten de 

dorpsgemeenschap. De Jacobuskerk richt zich in de komende periode voornamelijk op 

mensen die eenzaam zijn, de ouderen die extra aan dacht nodig hebben en mantelzorgers, 

mensen die het financieel zwaar hebben (hierbij gaat het in de eerste plaats om begeleiding 

om in aanmerking te komen voor de juiste voorzieningen van de gemeentelijke overheid).  

De diaconale aandacht van de kerk richt zich op de nood in de wereld ver weg en dichtbij. Via 

gerichte activiteiten en via inzameling van geld helpen wij waar mogelijk om de gevolgen van 

armoede te verzachten. Onder andere doen wij dit door het inzamelen van voedsel voor de 

voedselbank tijdens de oogstdienst, door ondersteuning van initiatieven.  

Vragen die daarbij opdoemen zijn: 

Kennen wij de nood in de wereld en de nood dichtbij? Hoe en waarmee kunnen we de 

eenzamen en kwetsbaren in onze eigen dorpsgemeenschap die zorg en aandacht nodig 

hebben bereiken? Hoe kunnen we de gemeente als geheel meer betrekken bij diaconale 

activiteiten? Hoe kunnen we samenwerken met andere instanties en kennen we die goed 

genoeg? 
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De kerkenraad verwacht dat door een  verder terugtrekkende overheid, er in de toekomst 

meer mensen in de knel kunnen komen en er meer hulpvragen kunnen komen.  

Hierbij kunnen ook cohesie-  en zingevingsvragen aan de orde 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 (financiële) hulpvragen. Hierbij gaat het in de eerste plaats om begeleiding om in 

aanmerking te komen voor de juiste voorzieningen van de gemeentelijke overheid.  Om 

tegemoet te komen aan zingevingsvragen van buiten de kerkelijke gemeente dient 

nagedacht te worden over de oprichting van een zingevingsloket.  

In de beleidsperiode gaat de Jacobuskerk gericht met deze vragen aan de slag.  

Doelen en speerpunten voor de komende periode zullen in werkplannen worden 

uitgewerkt. Waar mogelijk gebeurt dit samen met alle kerken in de Gemeente Aa en Hunze 

Zorgzame kerk voor de aarde: De Groene Kerk 

De Jacobuskerk is een Zorgzame kerk voor de aarde. Wij onderkennen de noodzaak om op 

een duurzame manier met de aarde om te springen en geven daar in ons dagelijks werk 

invulling aan. Dat doen we onder andere door met trots een ‘groene kerk’ te zijn: een kerk 

waarin duurzaam handelen een ‘tweede natuur’ is. 

Concreet doen we dit in onze inkoop van goederen, door kritisch te kijken naar onze 

beleggingen, duurzaam gebruik van onze gronden te stimuleren,  het energiegebruik in onze 

gebouwen waar mogelijk te minimaliseren en energie bij voorkeur te betrekken van ‘groene’ 

leveranciers. 

De zorg voor de natuur, mens en schepping wordt breed gedragen binnen de 

Jacobuskerkgemeente. Dit komt tot uiting door aandacht voor de schepping, duurzaamheid 

in onze omgang met de aarde te integreren binnen de zondagse vieringen in liederen, 

overdenkingen en gebeden. Maar ook via lezingen in de Zinnige Zondagavonden of concrete 

tips in de communicatie via kerkblad en website.  

Daarnaast zoeken we ook naar mogelijkheden voor activiteiten op het gebied van 

duurzaamheid, waarbij gericht bewoners uit de dorpen betrokken worden (zoals eerder de 

Micha-cursus, in de toekomst mogelijk een climate challenge). 

De werkgroep Duurzame kerk fungeert als aanjager binnen de kerk om duurzaamheid 

steeds meer te integreren in ons kerk-zijn. De werkgroep adviseert  het College van 

Kerkrentmeesters aangaande zaken van beheer en doet  voorstellen aan de kerkenraad 

aangaande manieren om de zorg voor natuur, mens en schepping ook anderszins uit te 

dragen als onderdeel van ons kerk-zijn. 
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6.4  De Jacobuskerk is een ’netwerk van vrijwilligers’ 
 

Vrijwilligers die gemotiveerd actief willen zijn en niet  ‘belast’ willen worden en  allemaal op 
hun eigen manier ‘in beweging’ zijn. Waar nodig en nuttig in verbinding met andere 
netwerken van vrijwilligers in de dorpsgemeenschap. 

Mensen vormen het hart van de kerk. De Jacobuskerkgemeenschap vormt een groot en 
breed netwerk van vrijwilligers. Een breed scala van mensen is betrokken bij het werk binnen 
de kerk en activiteiten naar het dorp toe: doeners én denkers, bestuurders en verzorgers, 
soepkokers, bloemschikkers, notulisten, contactpersonen. Actieve en gemotiveerde 
vrijwilligers zorgen ervoor dat de Jacobuskerkgemeente haar activiteiten binnen en buiten de 
kerk kan uitvoeren.  

Wij hebben de vrijwilligers daarin ook veel te bieden: immers vullen veel mensen hun 
zingevingsvragen in via werk voor de kerk. Werk waarin zij zorgen voor mens en aarde.  

Dit is iets waar we als kerkelijke gemeente trots op kunnen zijn, maar waar we ook 
uitdagingen tegenkomen. De vrijwilligers die nu actief zijn, worden ouder en sommige 
mensen doen wel erg veel.  Dat maakt het netwerk kwetsbaar en brengt het risico met zich 
mee dat de vrijwilligers te veel belast worden. Sommige functies binnen de kerk zijn 
omvangrijk en vragen een grote tijdsinvestering. Veel mensen willen wel “iets” doen, maar 
zien op tegen een grote taak. Dit is een algemene trend in het vrijwilligerswerk: men is op 
zoek naar een behapbare afgebakende taak. 

In de beleidsplan-periode gaan we actief op zoek naar methoden om vrijwilligers te vinden 
en te motiveren zodat wij ook in de toekomst op een breed vrijwilligersbestand kunnen 
bouwen en onze ambities waar kunnen maken.   

 

Mogelijke oplossingen die we gaan onderzoeken zijn onder andere: 

 Functies waar dat kan, en daar is al een begin mee gemaakt, in kleinere delen 
opsplitsen, taken afbakenen, heldere taakomschrijvingen maken, met een 
realistische inschatting van de hoeveel tijd die een taak kost. 

 Bij nieuwe activiteiten op het raakvlak kerk en dorp, vrijwilligers zoeken buiten de 
kerkgemeente, in het dorp. Ook hier is al een begin mee gemaakt, in de activiteiten 
rondom de Vredesweek en bij de dorpssoep; bijvoorbeeld de jaarlijkse 
boekenmarkt en kerstmarkt die georganiseerd worden door de Stichting Behoud 
Rolder Kerk vinden doorgang dankzij veel buitenkerkelijke vrijwilligers, naast 
vrijwilligers vanuit de kerkelijke gemeente. Als de kerk zich meer naar buiten gaat 
richten op activiteiten ín het dorp, dan zal het ook gemakkelijker worden om 
mensen van buiten de kerkgemeente daarbij te betrekken, en om aan te sluiten bij 
bestaande vrijwilligersnetwerken buiten de kerk. Als kerk signaleren en initiëren en 
vervolgens vrijwilligers in het dorp zoeken. Als activiteiten op een gegeven moment 
voldoende draagvlak hebben gekregen binnen de dorpsgemeenschap kan ook de 
formele band met de Jacobuskerkgemeente losgelaten worden, zoals onlangs met 
de Vredesweek werkgroep is gebeurd.  
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 Een goed toegankelijke vacaturebank op de website van de kerk, met daarin op 
aantrekkelijke wijze gepresenteerde vacatures, in samenwerking met het kerkblad. 
Daarnaast maken we eventueel gebruik van het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) 
van Impulse of sociale netwerken zoals facebook. 

 Een kleinere kerkenraad. In lijn met ‘Kerk op weg 2025’, de visie van de PKN zoals 
neergeschreven in 2018-2019, schetst de recent daaruit voortgekomen aangepaste 
kerkorde van de PKN, mits goed uitgewerkt, de mogelijkheid voor een aanzienlijk 
kleinere kerkenraad. Dit reduceert de belasting die samengaat met vergaderen 
aanzienlijk.  

 

7 BESTUUR 
 
 

7.1 KERKENRAAD  

De kerkenraad vormt het bestuur van de Jacobuskerkgemeente en stuurt als zodanig alle 

activiteiten en initiatieven aan die het profiel van de kerk versterken in relatie tot de 

dorpsgemeenschap. De kerkenraad is eindverantwoordelijke voor het bestuur van de kerk 

maar delegeert veel taken: 

Taken betreffende beheer zijn gedelegeerd aan het College van Kerkrentmeesters, dat 

optreedt als rechtspersoon van de Jacobuskerkgemeente. Diaconale taken worden vervuld 

door het College van Diakenen, als afzonderlijke rechtspersoon. Daarnaast is er een aantal 

commissies/werkgroepen die in principe zelfstandig opereren maar onder supervisie van de 

kerkenraad; bij wezenlijke verandering van aanpak wordt door deze 

commissies/werkgroepen eerst goedkeuring door de kerkenraad gezocht. 

De Jacobuskerkgemeente kent een  kerkenraad bestaande uit,  voorzitter, scriba, 

ouderlingen(pastoraat), (ouderling-)kerkrentmeesters, diakenen en de predikant. 

De kerkenraad vergadert maandelijks. Het moderamen,  bestaande uit,  voorzitter, scriba, 

ouderlingkerkrenmeester, voorzitter diaconie, de predikant en een notulist,  bereidt de 

agenda van de kerkenraad voor. Anders dan voor ‘kleine’ zaken neemt het moderamen geen 

beslissingen. 

 

Doelstelling en prioriteiten 2020 – 2023  

1. Hoe willen wij kerk zijn in het dorp? (nader in te vullen, zie bijlage B) 
2. Communicatiestrategie (zie ook hoofdstuk 8) 
3. De kerkenraad  streeft ernaar eens per jaar een ‘thema- of bezinningsbijeenkomst’ 

te houden.  
4. De kerkenraad streeft ernaar dat de diversiteit binnen de gemeente 

vertegenwoordigd is binnen kerkenraad, College van Diakenen, College van 
Kerkrentmeesters en de verschillende werkgroepen/commissies. 
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5. Kerkenraad en werkgroepen/commissies  schrijven hun eigen ‘werkplan’ (jaarplan) 
met inbegrip van speerpunten en een financiële deelbegroting voor het komende 
jaar, in de eerste plaats op basis van het beleidsplan maar i.v.m. veranderde 
omstandigheden bestaat de mogelijkheid om daar gemotiveerd vanaf te wijken. 

6. De verschillende financiële deelbegrotingen dienen als input voor de begroting 
voor de kerk die door het College van Kerkrentmeesters wordt gemaakt. 

7. De Kerkenraad stelt alle werkplannen vast en keurt de begroting voor de kerk voor 
het komende jaar in overleg met het College van Kerkrentmeesters goed. 

8. Het College van Diakenen stelt een eigen begroting voor het komende jaar op; de 
kerkenraad keurt deze in overleg met het College van Diakenen goed.  

 

 

7.2 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
 

 
Doelstelling en prioriteiten 2020 – 2023 
 
 
1.Handhaven 80% + 20% predikantsplaats, waarbij de 80% positie gewaarborgd is en de 20% 

een in principe eindige (tot eind 2023) bijzondere opdracht vertegenwoordigt; voor de 

komende beleidsperiode bestaat deze opdracht eruit dat extra invulling gegeven wordt aan 

‘kerk zijn in het dorp’. – moet de kerkenraad dan nog wel eerst nadere invulling geven aan 

die 80% en die 20%. 

In verband met een verwachte afname van het aantal gemeenteleden en daarmee 

samenhangende terugloop aan inkomsten ‘levend geld’ wordt verwacht dat deze tijdelijke 

handhaving van een 100% predikantsplaats de komende jaren leidt tot een aanzienlijk gat in 

de begroting. Dit brengt met zich mee dat ingeteerd zal worden op het vermogen, iets wat de 

vermogenspositie van de Jacobuskerkgemeente toestaat. 

2.In prima staat houden van Kerkgebouw, Tichelhoes en Pastorie door tijdig onderhoud te 

(laten) plegen. 

3. Stimuleren van het gebruik van het kerkgebouw door en voor het dorp, voor diverse 

activiteiten en initiatieven die passen bij de sfeer en het karakter van de kerk, waar nodig in 

samenwerking met vrijwilligers/ -organisaties en instellingen in en buiten de 

dorpsgemeenschap zoals de Stichting Rolder Concerten en de Stichting Behoud Rolder Kerk. 

3.Openstellen van de kerk voor bezoekers 

4.Versterken van geldwerving, onder meer door een professionele Actie Kerkbalans, het 

stimuleren van het geven van giften en legaten en het introduceren van digitaal collecteren. 
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5. Verduurzamen van het beheer van de kerkelijke eigendommen, waar zinnig en mogelijk. 

6. Begrotingsdiscipline versterken in algemene zin. Waar door wie ook afgeweken wordt van 

de door de kerkenraad goedgekeurde begroting, wordt dit vooraf met het College van 

Kerkrentmeesters afgestemd.    

 
 
Samenwerking College van Kerkrentmeesters en Kerkenraad 
 
Formeel overleg tussen Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters vindt 2 x per jaar 

plaats: in oktober/november tijdens de bespreking van de begroting voor het volgend jaar 

en in mei tijdens de verantwoording van de jaarrekening over het vorige jaar.   

Zoals in 7.1. benoemd is de kerkenraad eindverantwoordelijk voor beheerszaken. Echter, het 
College van Kerkrentmeesters gaat over de dagelijkse gang van alle zaken die met beheer te 
maken hebben, zoals daar zijn: 
- Het beheer en onderhoud van gebouwen (kerk, pastorie en Tichelhoes), verzekeringen 

enz. 
- Het verantwoord omgaan met vermogen, het werven van gelden (Aktie Kerkbalans) en 

het voeren van een deugdelijke financiële administratie; dit alles om de financiële 
voorwaarden te scheppen voor het reilen en zeilen van de Jacobuskerkgemeente nu en in 
de toekomst. 

- Het verantwoord verpachten van gronden in het bezit van de kerk 
- De samenwerking en het onderhoud van contact met de gemeente Aa en Hunze en 

andere gebruikers van het kerkgebouw zoals de  SRC, de RK-statie en de SBRK   
- Het onderhouden van contact en de zorg voor alle vrijwilligers 
- De uitgifte van het kerkblad  
- Het contact en ondersteunen van GVO lessen op de scholen in Rolde en Ekehaar 
- Naleving van de werknemerscontracten van predikant en cantor 
- De voorwaarden scheppen voor het houden van erediensten en rouw/trouwdiensten in 

de Jacobuskerk 
- enz.  
 
Slechts bij hoge uitzondering  - zeker niet als norm-  wordt voorzien dat de kerkenraad wenst 
in te grijpen in deze en andere beheerszaken en inbreuk wenst te maken op de 
verantwoordelijkheid die door de Kerkenraad aan het College van Kerkrentmeesters is 
gedelegeerd. Mocht een dergelijke situatie zich voordoen dan is de opdracht om er in goed 
onderling overleg uit te komen. Bij blijvend verschil van mening zijn alsdan het meerjarig 
beleidsplan en de jaarlijkse begroting leidend. 
 
 
Samenstelling College van Kerkrentmeesters 
  
Het college bestaat uit 6 kerkrentmeesters waarvan 2 tevens ouderling-kerkrentmeester zijn. 
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7.3 DIACONIE 
 

Vormgeving ‘Zorgzame Kerk’ in samenwerking met andere  
vrijwilligers(netwerken) in de samenleving 

 

Vrijwilligers zetten zich in voor mensen die te maken hebben met werkeloosheid, schulden, 

armoede, of die zich eenzaam voelen, vluchteling zijn of door andere oorzaken hulp of hoop 

nodig hebben in onze eigen omgeving of elders in de wereld. Want het is Gods bedoeling dat 

de wereld en ieder mens tot zijn of haar recht komt. De kerk probeert daar in het diaconaat 

handen en voeten aan te geven. Het diaconaat laat op deze manier zien dat geloof en 

dagelijks leven alles met elkaar te maken hebben. 

De hoofdtaak bestaat uit zorg en ondersteuning. Daarnaast worden ook gelden afgedragen 

aan de landelijke Diaconie ter ondersteuning van projecten wereldwijd.  

De leden van de diaconie vergaderen naast de kerkenraadsvergadering ook maandelijks als 

aparte groep. Onderwerpen waar de diaconie zich verder nog mee bezig houdt zijn 

bijvoorbeeld: 

- de verzorging van brood en wijn tijdens de viering van Schrift en Tafel; 

- het inzamelen van geld d.m.v. collectes en de jaarlijkse diaconale geldwerving; 

- het inzamelen van houdbare artikelen tijdens de oogstdienst t.b.v. de voedselbank; 

- de wekelijkse bloemengroet en het verzorgen van de kerstattenties; 

- via acties het inzamelen van goederen. 

 

Concrete praktische acties spreken aan zowel bij de diakenen als ook in de gemeente.  
 
Er is een aantal vaste jaarlijkse acties, (kledinginzameling SAM 2x per jaar, kerstgroet, 
oogstdienst, dorpssoep). Daarnaast taken m.b.t. organisatie geldinzameling, aanvragen 
individuele hulpverlening, aanwezigheid bij bijeenkomsten Hendrik Kok (2x per jaar wanneer 
avondmaal wordt gevierd), collecterooster, giftenverdeling, aanwezigheid vergaderingen 
o.a. Inlia, afvaardiging Stichting Helper.  
 
Voor de toekomst: Er zal met de werkgroep Dorpssoep nagedacht worden hoe we er meer 
een dorpsgebeuren van kunnen maken en meer mensen van buiten de kerkelijke gemeente 
er bij betrekken. Naast de maandelijkse bijeenkomst in het Tichelhoes, is er in het afgelopen 
jaar voor het eerst een ‘grote soep’ georganiseerd in de Boerhoorn. Van belang hierbij is dat 
het behapbaar moet blijven voor de werkgroep.  
 
Jaarlijkse geldinzamelingsactie voor de diaconie: Het is belangrijk om als diaconie zichtbaar 
te zijn, laten weten wat we doen, dit is een extra aandachtspunt nu de Diaconie zelf de eigen 
geldinzameling verzorgt (iedere maand stukje in het kerkblad over zaken waar we mee bezig 
zijn en/of organiseren en voorbereiden) 
 
De komende periode willen we ook nadenken over extra inzamelingen van goederen voor de 
voedselbank (niet alleen met oogstdienst). 
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8.          COMMUNICATIE 

 

 

De doelstelling is om alle kerkelijke activiteiten rondom de Jacobuskerk te bundelen en in 

een gezamenlijk communicatieplan af te stemmen en te coördineren. 

De Jacobuskerkgemeente en het kerkgebouw krijgen daarmee een meer eenduidig gezicht, 

zowel naar de kerkelijke gemeente als naar buiten toe. 

De kerkenraad stelt een werkgroep communicatie in, met als doel om de beeldvorming 

van de Jacobuskerk te bevorderen. De werkgroep houdt rekening en contact met andere 

gebruikers van het kerkgebouw. Het samenhangende communicatieplan dat door de 

werkgroep wordt opgesteld behoeft goedkeuring van de kerkenraad. 

De reden voor het instellen van een werkgroep communicatie is dat momenteel elke 

kerkelijke werkgroep en andere gebruikers van de Jacobuskerk ‘haar/zijn eigen PR-uitingen 

doet’. Voorbeelden: 

- De werkgroep Bezinning en Verdieping voert van oudsher een eigen, zelfstandig 

communicatiebeleid 

- Het Kerkblad heeft een in principe zelfstandig redactie en communicatiebeleid al is het wel 

rekenschap daarover verschuldigd aan de kerkenraad 

- De Schakel: verschillende partijen dragen momenteel zorg voor input voor dit regionaal 

huis-aan-huis-blad, zonder afstemming onderling. De Schakel communiceert nu afzonderlijk 

met elke werkgroep/indiener van een ‘nieuwsbericht’ 

Andere verbeterpunten: 

- Website, extra inzet op actualiteit en lay out 

- Website, heeft behoefte aan beleid als kapstok om te besluiten wat wel en wat niet op de 

website komt 

- Communicatie rondom klokluiden t.b.v. andere zaken dan tijdsaanduiding, aankondiging 

zondagsvieringen 
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BIJLAGE A 

 

GESCHIEDENIS VAN DE ROLDERKERK 

Aan het einde van de achtste eeuw werd Drenthe ingelijfd bij het grote rijk van Karel de 

Grote. 

Voor het eerst was er sprake van ‘vreemde overheersing’, van belastingbetaling, in natura of 

in geld. De veroveraars hebben zich zeer ingespannen om de nieuw veroverde gebieden tot 

het christendom te bekeren!  Voor de eenheid van het rijk. 

 

In Rolde werd waarschijnlijk  rond 900 n. Chr.  de eerste, houten kerk gebouwd, op de plek 

van het huidige kerkgebouw. De huidige, gotische kerk en toren werden gebouwd in het 

eerste kwart van de 15e eeuw, op de fundamenten van een oudere Romaanse kerk. 

 

De Reformatie in Drenthe, aan het begin van de 17e eeuw (overgang van katholicisme naar 

protestantisme) was een moeizaam proces. De stadhouder nam maatregelen om de 

hervorming op te leggen. In diverse Drentse dorpen bleef de pastoor eerst gewoon 

werkzaam. 

De bevolking had minder belang bij de nieuwe geloofsleer dan de overheid, die zich zeer 

inspande; Voor de eenheid van het rijk. 

 

De eerste Drentse classisvergadering vond op 12 augustus 1598 plaats in Rolde. Alle 

pastoors moesten zich daar verzamelen. Men kon in zee gaan met de nieuwe ‘religie’ en dan, 

na het met goed gevolg afgelegd examen, werkzaam blijven in hetzelfde dorp. Een klein 

aantal voorgangers ging over naar de hervormde religie, waaronder de pastoor van Rolde, hij 

werd zodoende de eerste dominee. 

 

Rolde kende door de eeuwen heen veelal predikanten van de vrijzinnige stroming.  

De ‘afscheidingsbeweging’ (1834) onder leiding van ds. De Cock van Ulrum, heeft in Rolde 

geen rol van betekenis gespeeld. De sociale controle (cohesie) was groot en men viel niet 

graag buiten de dorpsgemeenschap. De afscheidingsbeweging wekte eerder 

verontwaardiging dan begrip. De Saksische traditie was sterker dan de invloed van de 

nieuwe leer. ‘Niet de Leer maar de Heer’. 

 

Ook de Doleantie (1886), de beweging van ‘de kleine luyden’ tegen het liberale klimaat in de 

Nederlands Hervormde Kerk, onder leiding van Dr. Abraham Kuyper, kreeg in Rolde weinig 

volgelingen.  De vorming van De Gereformeerde Kerken in Nederland (1892) ging wederom 

aan Rolde voorbij. 
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Sinds de jaren ‘50 van de vorige eeuw onderging het dorp Rolde langzaam maar zeker een 

structuurverandering. Van agrarische gemeenschap veranderde het in een forensendorp. 

Van elders komende gemeenteleden namen plaats in kerkenraad en commissies en drongen 

aan op verandering door inbreng van ideeën en activiteiten die zij in hun vorige woonplaats 

hadden gekend.  

 

Het aantal gereformeerden en rooms-katholieken in Rolde en omgeving was toegenomen en 

vanaf 1968 konden zij  hier eigen kerkdiensten houden in de Hervormde kerk. De kerkenraad 

sprak toen van ‘een grote historische gebeurtenis’. Door de toenadering tussen deze kerken 

is in 1968 de ‘Rolder Werkgemeenschap van Kerken’ ontstaan.  

 

Vanaf 1988 gingen hervormden en gereformeerden verder in het kader van ‘Samen Op 

Weg’.  In 2004 kwam de landelijke fusie van de PKN tot stand, gevolgd door de plaatselijke 

fusie in 2006 tot de  Jacobuskerkgemeente. Daar kwam in 2013 de fusie met de Hervormde 

gemeente Eext/Anderen/Eexterzandvoort nog bij. In de lange historie van Rolde is er altijd 

één Kerk en één (openbare) school geweest. 
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BIJLAGE B  

 

KERK ZIJN IN HET DORP 

 

*    De Jacobuskerkgemeente is er niet alleen voor de gemeenteleden maar 

voor iedereen in het dorp waar onze aandacht welkom is. Dan gaat het over 

geestelijke hulp, antwoord op zingevingsvraagstukken, aandacht, pastoraat, 

naoberschap, mensen helpen oplossingen te vinden voor problemen die ze 

hebben. Dorpssoep is hiervan een goed voorbeeld. Een zingevingsloket / wekelijks 

inloopspreekuur in de kerk door de predikant (en mogelijk anderen) voor zingevingsvragen 

of gewoon als aanspreekpunt voor mensen die het moeilijk hebben zou ook welkom zijn. De 

lezingen georganiseerd door Bezinning en Verdieping en de huidige "Zin in Werk" serie 

van ds. Bos sluiten hier prima op aan en worden gecontinueerd. 

 

*    Waar initiatieven die hun oorsprong vinden in kerkelijke werkgroepen 

een bredere basis in het dorp kunnen krijgen (zoals Dorpssoep en Vredesweek) 

stimuleren we dit van harte. Als eenmaal een dorpsbrede basis voor 

dergelijke initiatieven is verkregen blijven we de inbreng van de 

Jacobuskerkgemeente in deze initiatieven op gepaste wijze benoemen. 

 

*    Waar het doen en laten van de Jacobuskerkgemeente raakt aan andere 

dorpsgenoten gaan wij zorgvuldig en coöperatief te werk. We houden rekening 

met mogelijke overlast voor omwonenden van Tichelhoes en kerkgebouw. We gaan 

bijvoorbeeld niet klokken luiden voor een actie die ons na aan het hart ligt 

zonder de buurt daarover te hebben geconsulteerd. 

 

*    Waar relevant maken wij ons en onze activiteiten bekend in de lokale 

media en op welkomst/afscheidsborden bij de ingangen/uitgangen van Rolde. 

 

*    We betrekken waar mogelijk randkerkelijke en ook niet-kerkelijke 

vrijwilligers bij onze activiteiten, zoals dat nu ook gebeurt bij de 

jaarlijkse kerstmarkt en boekenmarkt. 

 

*    Gemeenteleden zijn betrokken bij het dorp Rolde en de omliggende 

dorpen, velen zetten zich in voor dorpsgenoten die het moeilijk hebben, voor 

lokale zaken die te maken hebben met goed rentmeesterschap (Rolde 

Energieneutraal, plaatselijk ecologisch bermbeheer enz.) en voor lokale 

verenigingen/stichtingen. Ze adverteren daarbij hun lidmaatschap van de 

Jacobuskerkgemeente niet actief maar verzwijgen dit ook niet. 



24 
 

 

*    De Jacobuskerkgemeente (de kerk zélf) verleent geen financiële 

subsidie aan (lokale) activiteiten of goede doelen anders dan activiteiten 

die zich richten op het reilen en zeilen van de Jacobuskerkgemeente.  De 

belangrijkste argumentatie hiervoor is dat de financiële middelen van de 

Jacobuskerkgemeente bijeen zijn gebracht door gemeenteleden voor het reilen 

en zeilen van de Jacobuskerkgemeente en het onderhoud van haar gebouwen. 

Voor niets anders, hoe sympathiek de doelstellingen van sommige activiteiten 

of goede doelen organisaties ook mogen zijn. Uiteindelijk maken alle 

gemeenteleden een persoonlijke afweging aan welke goede doelen zij willen 

doneren. 

 

Subsidie in natura (gratis of met korting ter beschikking stellen van 

kerkgebouw of Tichelhoes) en eventueel een beperkte garantstelling is 

mogelijk voor lokale activiteiten als de Jacobuskerkgemeente er nauw bij 

betrokken is, zoals bij de jaarlijkse lichtjesavond en vredesweek; de vorm 

en hoogte van de subsidie ter afweging door het College van 

Kerkrentmeesters. Betrokkenheid van gemeenteleden bij activiteiten is hier 

niet hetzelfde als betrokkenheid van de Jacobuskerkgemeente.    

 

*    Ondersteuning door de diaconie van plaatselijke of regionale 

activiteiten of goede doelen als Dorpssoep, Voedselbank, Stichting 

Helper/Arme Kant van Aa en Hunze, INLIA enz. wordt gecontinueerd en 

gestimuleerd. Dat de diaconie doelen financieel steunt veraf en dichtbij is 

goed. Dichtbij (in de dorpen) is misschien moeilijker, maar daarmee laten we 

wel binnen de dorpen duidelijk zien waar we voor staan als kerkelijke 

gemeente. 

 



 
 

 


