Beleidsplan van de Protestantse Gemeente Roermond 2019-2025.
Missie.
De missie van onze kerk is om een bron te zijn van christelijk geloof, spiritualiteit en
medemenselijkheid.
Gemeentevisie.
Onze visie is een kerk waarin onze verhouding met God, met de medemens en met de
wereld centraal staat. Dit komt tot uitdrukking in onze geloofsbelijdenis. Een kerk waarin
er ook ruimte is voor minder traditionele ideeën. En waarin er aandacht is voor de naaste
dichtbij en in de wereld. Een kerk met pastorale aandacht voor vreugdevolle en
verdrietige gebeurtenissen. Een kerk waarin de leden met elkaar een gemeenschap
vormen, die ook naar elkaar omzien in het dagelijks leven. Een kerkelijke gemeenschap
die open en transparant is, waarin de actieve gemeenteleden nauw betrokken zijn bij de
besluitvorming, waarin ieder gemeentelid geïnformeerd kan worden, mede met inzet van
de moderne media.
Delen van liefde voor God.
Als Protestantse Gemeente Roermond zijn we verbonden met elkaar door de liefde van
God. Deze liefde voedt ons als bron, verbindt ons met elkaar en brengt ons samen; juist in
de diversiteit van geloven in onze multiculturele kerkgemeenschap. Het maakt dat wij in
die liefde willen delen en dat we als gemeenschap uitnodigend en laagdrempelig zijn voor
ieder die dorst heeft. De bron van ons geloof, Jezus Christus, nodigt ons daartoe uit: om
mee te doen, bij te dragen, enthousiast te worden door de Geest die in ons en onze
gemeenschap werkzaam is. Ieder mens is waardevol en heeft iets bij te dragen, zowel in
de vele manieren van betrokkenheid als in de diversiteit van taken, ambten en
vrijwilligerswerk. Niet alleen als het goed gaat in je leven, maar ook als je kwetsbaar
bent, moeizaam of eenzaam. We zijn met elkaar verbonden als lichaam van Christus,
waarbij we elkaar zowel in verschil als in kwetsbaarheid steunen, nabij zijn en met elkaar
in gesprek blijven.
Die verbondenheid en dat contact uit zich niet alleen op zondagmorgen of in onze kerk in
Roermond, maar juist ook lokaal in de omringende dorpen en wijken, ook doordeweeks en
ook digitaal en online als gemeenschap.
Het geloof geven we handen en voeten in ons eigen leven, op onze eigen wijze en op de
plekken van ons dagelijks leven. Dat wordt o.a. zichtbaar in de organisatie en de aandacht
vanuit de wijkenopbouw met contactpersonen, Pastorale Raad en Protestants Senioren
Werk (P.S.W.). Elke wijk heeft jaarlijks een groothuisbezoek, waar volwassenen en
kinderen samen komen en het gesprek op gang komt tussen de generaties. In onze
gemeente geven de ouderen aan dat ze willen dat het goed gaat met de jongeren en de
jongeren geven aan dat ze willen dat het goed gaat met de ouderen. Er is zorg voor elkaar.
Ook wat de jeugd betreft is het belangrijk om hen te laten merken dat ze bij onze
gemeente horen en dat ze zich herkennen in hetgeen wij, als kerkgemeenschap, doen.
Belangrijk is dan ook dat we een offensief beginnen om de jeugd meer betrokken te laten
zijn. De jeugd staat niet apart, maar is een onderdeel van onze gemeente. Het is
belangrijk dat de jeugd in verbinding blijft met de gemeente, omdat dit de enige manier is
om ons geloof te delen. Activiteiten waarbij de jeugd elkaar ontmoet, zijn: de
Jongerenkerk, de musical op kerstavond en de Alfa-Omegagroep. Deze laatste groep komt
eens in de 6 á 8 weken bij elkaar voor een goed gesprek.
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In onze kerkgemeenschap zijn ook doelgroepen die in de samenleving onder druk staan,
bijv. de bewoners van het AZC, de migranten. Zij spreken onze taal niet en zij moeten hier
nog wennen. Omdat wij hen ook willen laten delen in de liefde van God proberen wij hen
te betrekken bij onze kerkgemeenschap o.a. door op een aantal momenten in de dienst
Engels te spreken. Ook willen we met een beeldscherm en met een vertaalinstallatie gaan
werken.
Op deze
manier laten we hen merken dat ze welkom zijn en dat ze een deel van een grote familie
vormen. Dat gevoel van erbij horen en deel van de familie zijn, geldt ook voor de andere
doelgroepen, die het vaak moeilijk hebben.
Ook bij de diaconie wordt hulp gevraagd voor mensen die het moeilijk hebben. Ook daar
zal blijken dat het de liefde van God is, die maakt dat we ons zorgen maken om de
medemens die in nood zit. Vanuit de diaconie kunnen we laten zien dat Gods liefde naar
alle mensen uitgaat, zowel binnen als buiten onze kerkgemeenschap.
Kerk/ geloof als bron
Als Protestantse Gemeente staan we midden in de wereld. We hebben onder andere een
werkgroep “Inspiratie en Ontmoeting”, waarmee we ook mensen buiten de kerk willen
inspireren. We hebben een “open kerk”: op dinsdagmiddag is de kerk open, de predikant is
regelmatig aanwezig en iedereen kan binnenlopen. Gemeenteleden, passanten en
buurtbewoners. We willen mensen inspireren door geloof, cultuur, kunst en bijbel met
elkaar te verbinden. We willen ons profileren in de samenleving met een ander gezicht.
Ontmoeting is hierbij belangrijk, ontmoeting met diverse kerken in Roermond bij de
thema-avonden. Er vinden ook bijeenkomsten plaats waarbij het gaat om de verdieping
van het geloof. We willen het geloof met elkaar delen, zodat we elkaar kunnen verrijken.
Ook de ontmoeting met ouders van kinderen is belangrijk. Deze worden betrokken bij het
kerkelijk leven door bijvoorbeeld mee te werken bij de oppasdienst of bij de
kindernevendienst.
We organiseren themadiensten, laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen.
De oecumene komt tot uiting in verschillende vieringen: de vespers en de
oudejaarsviering. Ook de leesgroep, die bij elkaar komt in de veertigdagentijd, heeft een
oecumenisch karakter. Er zijn contacten met de Jonge Kerk, die wellicht nog uitgebouwd
worden in de toekomst.
Ook op internationaal vlak delen we het geloof;
er zijn twee internationale vieringen: een met advent en een in het voorjaar.
De digitale nieuwsbrief, de facebookpagina van de kerk en “Contact” zijn belangrijke
communicatiemiddelen om het geloof te delen. De digitale manier van communiceren zal
in de toekomst steeds meer gebruikt gaan worden.
Kerk van de toekomst
Wij zijn de kerk!
Onze gemeente wordt gedragen door onze gemeenteleden. Iedereen in onze gemeente
heeft een verantwoordelijkheid om naar eigen kunnen bij te dragen aan de instandhouding
van onze gemeente. Deelname aan activiteiten in onze gemeente verhoogt de
betrokkenheid en de onderlinge band met andere gemeenteleden. Wij willen elkaar
stimuleren om betrokken te blijven en ons vol overgave in te zetten. Voldoening en
vreugde zijn belangrijk in het werk voor de kerk.
Aan de andere kant willen we elkaar ook behoeden voor een te zware belasting. Het
verdelen van de taken over meer gemeenteleden is een van de mogelijkheden die wij
verder willen uitbouwen. Naast de ambtsdragers, ouderlingen en diakenen, zijn er ook
taakdragers die een gedeelte van het dienstwerk van ambtsdragers op zich nemen. Ook bij
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het werk van andere vrijwilligers, zoals dat van de koster, wordt gewerkt aan een
verdeling van taken.
De kosten van onze kerkelijke gemeente worden door gemeenteleden gedragen. Voor het
onderhoud van het kerkgebouw wordt geld geworven uit fondsen en worden er subsidies
aangevraagd, maar een deel van die kosten en alle kosten van de predikant, kerkdiensten,
jeugd- en pastoraal werk en de diaconie worden door de leden van onze kerk zelf
bijeengebracht via de jaarlijkse vrijwillige bijdragen en via collectes.
Vergeleken met andere kerkgebouwen zijn de onderhoudskosten voor ons kerkgebouw op
het ogenblik relatief laag. Er is geen directe noodzaak om hier alternatieven voor uit te
werken in de komende 5 jaar.
Als gevolg van maatschappelijke trends zal ook onze kerk in de toekomst kleiner worden.
Hoewel er door ons veel werk verzet wordt om de daling te vertragen of deze om te
buigen, zullen we als kerk hier rekening mee moeten houden. Dit betekent dat er een
zorgvuldige afweging nodig is in de toekomst wat de besteding van het geld betreft en de
uitvoering van de werkzaamheden door de predikant en door de vrijwilligers. Het is nu al
duidelijk dat, gezien de afname in ledental, de formatieplaats van de predikant in de
komende jaren terug zal gaan van 100% via 80% naar 60 %.
Er is een samenwerking gestart met de gemeenten in de regio (Maasbracht, Weert, Venlo
en Venray) tussen verschillende geledingen. (Diensten zonder predikant, jeugd, College
van Kerkrentmeesters, diaconie en de Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting). Door
bundeling van krachten kunnen we elkaar steunen. Deze samenwerking zal de komende
jaren worden voortgezet.
De werkgroepen.
Jeugdwerk Roermond.
De jeugd is de toekomst. Als we kijken naar de huidige jeugd binnen de protestante
gemeente Roermond kan er geconcludeerd worden dat de gemeente niet zoveel toekomst
over heeft.
Het jeugdwerk Roermond wil hier verandering in brengen. Door middel van het stellen van
een heldere visie en aanpak willen wij ervoor zorgen dat er weer toekomst in onze
gemeente komt. De Protestantse Gemeente Roermond moet een vertrouwde thuisbasis
worden voor jeugdige mensen uit Roermond en omgeving.
Onderbouwing
Kernbegrippen van de PKN Roermond zijn openheid, respect en gelijkwaardigheid. We
hebben geprobeerd om hier een verbinding mee te maken. Het is belangrijk dat de jeugd
in verbinding blijft met de rest van de gemeente omdat dit de enige manier is om ons
geloof te delen.
Respect en veiligheid zijn belangrijke waarden. De jeugd heeft een veilige omgeving nodig
om haar geloof te ontwikkelen. Respect waarop en waarin dit zich ontwikkelt is nodig voor
de verbinding met de kerk.
Wat misschien opgevallen is in de visie, is dat het woord jeugdigen gebruikt wordt. Dit is
bewust. Jeugdwerk hoeft niet alleen voor -18 te zijn maar ook voor bijvoorbeeld jonge
ouders. Er is een grote groep die vervreemd is geraakt van de kerk. Het jeugdwerk ziet het
ook als zijn taak om voor deze mensen ruimte binnen de gemeente te maken. Deze groep
zal niet direct behoefte hebben om naar de kerkdienst op zondag te komen, maar heeft
wellicht meer behoefte aan gespreksgroepen of thema-avonden.
Het jeugdwerk vindt het als laatste belangrijk om te onderschrijven dat zij werkt vanuit de
liefde van God voor iedereen die zich te Hem groepen voelt.
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Uitvoering
De basis van het jeugdwerk ligt er al jaren. We praten dan over de oppas,
kindernevendienst en Jongerenkerk. Dit zal zo blijven. Er kan in de toekomst gekeken
worden of de vorm hiervan nog passend is bij de huidige tijd, maar hier ligt niet onze
prioriteit.
Voor het uitdragen en uitvoeren van bovenstaande is er een aantal voorwaarden nodig. Eén
daarvan is dat de jeugdouderlingen ook de ruimte hebben om deze uit te voeren. Er is op
dit moment een aantal praktische taken, dat nog op het bord ligt van een jeugdouderling,
zoals coördinerende taken van de oppasdienst en voorzitten van vergaderingen van de
kindernevendienst. Wij stellen ons als doel dat deze praktische zaken binnen 6 maanden
door iemand anders uitgevoerd gaan worden.
De jeugdouderlingen willen het komende jaar in gesprek gaan met de volgende groepen:
- Vrijwilligers van het Jeugdwerk
- Ouders van kinderen tot 10 jaar
- Jongeren van 11 t/m 17 jaar
- Jongeren van 18 t/m 23 jaar
- Ouders van kinderen van 11 t/m 17 jaar
- Volwassenen van 23 t/m 35 jaar
- Ouders die de afgelopen 5 jaar hun kind hebben laten dopen.
Het doel van deze gesprekken is het verkennen van de behoeftes die er zijn, opdoen van
nieuwe ideeën en creëren van draagvlak. Voor doelgroepen zal worden gekozen voor een
informatieavond of een huisbezoek, afhankelijk van de inschatting van effectiviteit.
Pastorale Raad
De Pastorale Raad is een orgaan dat door de kerkenraad is ingesteld, met als doel de
kerkenraad bij te staan en te ondersteunen bij de behartiging van alle pastorale zaken, in
de meest ruime zin van het woord. De onderlinge pastorale zorg is wel het hart van het
gemeente-zijn.
Het doel van het pastoraat is: het omzien naar elkaar, als leden van de kerkgemeenschap,
geïnspireerd door de Bijbelse boodschap van geloof, hoop en liefde. Pastorale doelgroepen
zijn gemeenteleden, jongeren, ouderen, eenzamen, zieken, rouwenden, mensen met
problemen of in crisissituaties, nieuw-ingekomenen. Iedereen dient de aandacht te
krijgen, die hij of zij op dat ogenblik nodig heeft.
We streven naar een grotere betrokkenheid op elkaar. Elkaar stimuleren en inspireren om
elkaar meer persoonlijk te leren kennen: één op één ontmoetingen/kleinere activiteiten.
Mensen met elkaar in verbinding brengen (bv. vraag/aanbod, kleinere groepen: Bijbel-,
wandel- en praat-, eet-, klusjesgroep, koffieclub).
De droom van de Pastorale Raad is dat alle gemeenteleden omzien naar elkaar. Het is het
streven van de Pastorale Raad om over 5 jaar steeds een contactpersoon in ieder van de 52
wijken te hebben.
De predikant, de pastorale ouderling en de taakdrager pastoraat zijn verantwoordelijk
voor de herderlijke zorg, onder meer door het bezoeken van de leden van de gemeente. Ze
worden bijgestaan door contactpersonen, die in elke wijk van onze stad en elk dorp
contact onderhouden met de gemeenteleden. Samen vormen ze de Pastorale Raad. De
Pastorale Raad vergadert drie maal per jaar.
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Protestants Senioren Werk
De doelstelling van het Protestants Senioren Werk (P.S.W.) is het pastoraat en het omzien
naar elkaar voor de ouderen. Daaruit voortvloeiend worden de volgende activiteiten
georganiseerd.
Bezoeken van gemeenteleden vanaf 75 jaar.
Senioren die in dat jaar 75 jaar worden, worden benaderd door het P.S.W. team met de
vraag of bezoek op prijs wordt gesteld.
Bezoeken van gemeenteleden in ziekenhuis en verpleeghuis (Camillus in Roermond).
Het P.S.W-team bezoekt alle senioren die opgenomen worden in het ziekenhuis of
verpleeghuis.
Iedere zondag bloemen verzorgen in de kerk.
Het P.S.W.-team verzorgt de bloemen in de kerk voor de zondagse eredienst. Na de dienst
worden de bloemen, namens onze kerkgemeenschap, gebracht bij kerkleden die ziek zijn
(geweest), of die in een moeilijke periode zitten.
Bezoek brengen bij huwelijksjubilea.
Een contactpersoon van P.S.W. gaat samen met de contactpersoon van de Pastorale Raad,
na overleg, een bezoekje brengen aan de jubilarissen.
Organiseren en verzorgen van seniorenmiddagen.
Elke tweede donderdag van de maand is er een seniorenmiddag in het
Ontmoetingscentrum van 14.00 -16.00 uur. Er wordt een activiteit georganiseerd. bv.
sjoelen, zingen, presentaties over interessante onderwerpen, creatief bezig zijn in het
voor- en najaar met bloemstukjes.
Organiseren en verzorgen van o.a. het jaarlijks reisje en de Kerstviering.
Hoogtepunten zijn het jaarlijks reisje en de kerstviering.
•
Het jaarlijks reisje wordt in de maand april gehouden. Er wordt speciaal gekeken
naar
Rolstoel-toegankelijke gelegenheden. Senioren van 70+, met eventuele introducés,
kunnen hieraan deelnemen.
•
De jaarlijkse Kerstviering/maaltijd wordt gehouden in het Ontmoetingscentrum
(naast de kerk).
Kerstattenties voor 80+ senioren
Senioren van P.S.W. krijgen vanaf 80 jaar, voor het einde van het jaar, een Bijbels
dagboekje uitgereikt, indien zij dat wensen.
Delen (Diaconie en ZWO):
Sinds het begin van onze christelijke kerk is het de taak van de diakenen om de gaven te
ontvangen en weer uit te delen. In de huidige tijd is dit tweeledig.
In de dienst ontvangen de diakenen nog steeds de gaven, maar nu meestal in de vorm van
geld. Ook delen de diakenen tijdens de maaltijd van de Heer brood en wijn uit.
Buiten de zondagse eredienst zijn onze diakenen vooral werkzaam in het ondersteunen van
mensen in en buiten onze gemeente. De aandacht gaat hierbij uit naar vluchtelingenwerk,
politieke gevangenen (schrijfacties), alcohol- en drugsbestrijding en armoedebestrijding in
de regio.
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De ondersteuning bestaat uit financiële hulp in de vorm van een renteloze lening of
schenking, budgetbegeleiding, het regelen van de kerktaxi van en naar de kerk en het
maken en delen van de opnamen van de zondagse eredienst.
Het geld voor de activiteiten komt uit collectes, giften en rente uit vermogen.
De diaconie werkt samen met de stichting OOR (Opvang en Ontmoeting Roermond), het
Maatschappelijk Platform Roermond, reclassering ouder-kind project en de Federatie van
Diaconieën.
Vooral de aankomst van nieuwe vluchtelingen en de toenemende armoede in de regio
vragen een grote waakzaamheid om steeds tijdig te kunnen inspelen op nieuwe situaties.
Daar waar de Diaconie in Nederland actief is, neemt de ZWO het buiten onze landsgrenzen
over.
Sinds 2016 ondersteunt de ZWO projecten in het Hongaarse dorp Göncruszka. Dit ligt in het
arme noordoosten van Hongarije, vlak bij Slowakije en Oekraïne. In dit dorp is een
domineesechtpaar actief dat op vele manieren probeert het leven van de (grotendeels
Roma) bevolking te verbeteren. Door onderwijs, opvang van jonge moeders,
schoolmaaltijden en vele andere initiatieven proberen zij de liefde van God te
verspreiden. Zij bezitten vele bijenvolken waarvan de honing bij ons in de kerk gekocht
kan worden. De opbrengst hiervan wordt geïnvesteerd in de projecten in het dorp. We
willen op verschillende manieren geld inzamelen voor de bouw van een nieuwe
multifunctionele dorpskeuken.
Om de twee jaar nodigt de ZWO-groep twee theologiestudenten uit om gedurende een
weekend kennis te maken met de Protestantse Gemeente Roermond. Dit in het kader van
het Bridging Gapsprogramma, dat is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen Kerk
in Actie, de Vrije Universiteit en de Theologische Universiteit. Het zijn meestal mensen die
thuis onder zeer moeilijke omstandigheden hun idealen in de praktijk willen brengen.
De middelen van de ZWO komen uit giften, collectes, verkoop van honing. Ook worden er
postzegels en prentbriefkaarten en vreemde valuta ingezameld, waarvan de opbrengst
bestemd is voor de zending.
Beheer (College van Kerkrentmeesters).
In de Protestantse Gemeente Roermond houdt het College van Kerkrentmeesters (CvK) zich
bezig met alle materiële aangelegenheden, die ook voor een kerkelijke gemeenschap tot
de dagelijkse gang van zaken behoren. De eindverantwoordelijkheid voor de financiën ligt
bij de gehele kerkenraad.
De taken van de kerkrentmeesters zijn heel divers. Van het betalen van de rekeningen, tot
het beheer van de collectebonnen, van onderhoud van de kerk en de pastorie tot het
organiseren van de actie Kerkbalans. Ook maakt het CvK de begroting en de jaarcijfers,
zodat de ANBI-status behouden blijft. Gelukkig wordt het college geholpen door een aantal
trouwe vrijwilligers die allemaal een stukje van het takenpakket op zich nemen. De
belangrijkste aandachtsgebieden van het College van Kerkrentmeesters zijn: het beheer
van de financiële middelen, het beheer van gebouwen en inventaris, de ledenadministratie
en het vrijwilligersbeleid.
Om het werk in de toekomst goed te kunnen blijven doen wil het CvK zoveel mogelijk
gebruik maken van digitale middelen en automatisering (incasso) voor het innen van de
vrijwillige bijdrage. Naast de jaarlijkse actie Kerkbalans zullen er meerdere acties worden
gehouden.
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Voor het onderhoud van het kerkgebouw zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij de
wensen van de gemeente wat betreft de functionaliteit. Hierbij zal zoveel mogelijk
gebruik worden gemaakt van de subsidies, zoals BRIM.
Het vrijwilligersbeleid is gericht op het verdelen van taken over zoveel mogelijk kerkleden.
Verder wordt er aandacht besteed aan het verhogen van de zichtbaarheid en motivatie.
Het papieren archief zal, voor zover mogelijk, worden overgedragen aan de burgerlijke
gemeente. In de toekomst wordt overgeschakeld naar een digitaal archief.
Ontmoeting (Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting)
De kerkenraad wil met inzet van de werkgroep Inspiratie en Ontmoeting(WIO) de leden van
de gemeente en andere belangstellenden inspireren en informeren over geloof, kerk en
samenleving. Dit gebeurt o.a. met lezingen, excursies en workshops. Deze activiteiten zijn
voor kerkleden en andere belangstellenden. Op deze manier proberen we een open kerk te
zijn voor velen. De WIO doet dit in overleg en samenwerking met de predikant.
Vieringen.
De eredienst wordt vormgegeven door de predikant, ambtsdragers, cantor en organist,
aangevuld met vrijwilligers, afhankelijk van het thema van de dienst. In de eredienst
volgen we het ritme van het kerkelijk jaar, zoals aangegeven in het Dienstboek, met
accent op de grote feestdagen (Kerst, Pasen, Pinksteren), de zondagen in de advents- en
40 dagentijd, de diensten in de lijdensweek (Paascyclus), en de laatste zondag van het
kerkelijk jaar. Minimaal 6 keer per jaar vieren we als gemeente de maaltijd van de Heer.
Daarnaast besteden we aandacht aan de zondagen voor het Werelddiaconaat (eerste
zondag van februari en tweede zondag van oktober). Een aantal diensten, minimaal één
per jaar, zal gezamenlijk worden georganiseerd met de kindernevendienst en de
jongerenkerk. In de maand september vindt de startzondag plaats. Deze dienst is de
opening van het winterwerkseizoen en is bedoeld voor alle leeftijden. Aansluitend aan de
dienst wordt een aantrekkelijk programma aangeboden.
Om in de toekomst de continuïteit van de zondagse eredienst te kunnen waarborgen zal er
een aantal keren per jaar een “dienst zonder predikant” worden gehouden door
ambtsdragers en andere vrijwilligers in samenwerking met de regiogemeentes Venlo,
Maasbracht, Venray en Weert onder begeleiding van één van de predikanten uit de regio.
In de toekomst wordt er ook gekeken naar vieringen op andere momenten dan de
zondagmorgen in samenwerking met de Raad van Kerken, de Jonge Kerk (basisgemeente)
en de Rooms-Katholieke parochies. Een voorbeeld hiervan zijn de stiltevieringen of
buitenvieringen. In dit kader zal worden onderzocht of de Paascyclus samen met de Jonge
Kerk kan worden gevierd.
De kerkmuziek wordt verzorgd door de organisten, de cantorij en de blaasgroep.
Incidenteel is er een verdere inkleuring mogelijk met muziek door gemeenteleden,
solisten, koren of muziekgroepen.
Voor de Bijbellezingen in de eredienst wordt standaard de nieuwe Bijbelvertaling gebruikt.
Naast het liedboek “Zingen en bidden in huis en kerk” van 2013 wordt ook de bundel “Alles
Wordt Nieuw” gebruikt. Van beide bundels zijn voldoende exemplaren aanwezig voor
gebruik door gasten en gemeenteleden.
Als liturgische handreiking is er voor de predikant een orde van dienst voor “De heilige
Schrift gebeden en gaven” en een orde van dienst voor “De heilige Schrift en Maaltijd van
de Heer”. Beide zijn gebaseerd op het “Dienstboek, een proeve”.
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Het bestuur van de “Stichting Vrienden van de Minderbroederskerk” geeft aan hoe
haar beleid is.
De “Stichting Vrienden van de Minderbroederskerk” maakt gebruik van de kerk voor
exposities, concerten, lezingen, uitvaarten en andere activiteiten. Op dit gebruik is een
overeenkomst met het College van Kerkrentmeesters van toepassing. De exposities zijn
vooral in de zomermaanden. De overige activiteiten kunnen zich het hele jaar voordoen.
Om dubbele boekingen te voorkomen, maken zowel de “Stichting Vrienden van de
Minderbroederskerk” als de kerkenraad gebruik van een gezamenlijke digitale agenda en
houden elkaar op de hoogte van activiteiten. In het geval van dubbele boekingen wordt
gezamenlijk bekeken welke activiteit prioriteit heeft of welke verzet kan worden naar het
Ontmoetingscentrum of elders of naar een ander tijdstip.
Het bestuur van de “Stichting Ontmoetingscentrum” geeft aan hoe haar beleid is.
Het Ontmoetingscentrum
De “Stichting Ontmoetingscentrum” is een zelfstandige stichting, die, juridisch gezien, los
staat van de Protestantse Kerk te Roermond. De stichting benoemt zelf haar bestuursleden.
De bestuursleden moeten in ieder geval lid zijn van de Protestantse Kerk te Roermond.
Het stichtingsbestuur heeft tevens in haar akte laten opnemen: “Indien het bestuur van de
stichting de exploitatie van het gebouw, bekend als het Ontmoetingscentrum als voormeld,
beëindigt, is het bestuur verplicht het eigendom van het Ontmoetingscentrum over te
dragen aan de Protestantse Gemeente Roermond, een en ander indien het
Ontmoetingscentrum als dan nog tot het eigendom behoort van de stichting”.
Ondanks dat deze zinsnede nu is opgenomen, is het Stichtingsbestuur te allen tijde
bevoegd om de akte te veranderen.
Het bestuur bepaalt aan wie zij de zalen wenst te verhuren en tegen welke
huurvergoeding.
Zo is de Protestantse Kerk te Roermond één van de huurders.
Het stichtingsbestuur heeft tot haar beleid: het verhuren van de zalen om daarmee het
gebouw te kunnen onderhouden.
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