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: A. Roosendaal (Lydia)
: Helena Rietbergstraat 18
: 2806 KR
: Gouda
: 14 november 1957 te IJmuiden, gemeente Velsen
: 06 - 15179367
: lydia.roosendaal57@gmail.com

Kerkelijk meelevend lid Protestantse Gemeente te Gouda
Opleidingen
HBO-Theologie aan de Academie voor Theologie en Levensbeschouwing, Educatieve Faculteit
Amsterdam (voorheen: Hogeschool Holland te Diemen)
• 1999 diploma HBO-Theologie (B)
(eerste graad in Godsdienst/Levensbeschouwing, afstudeerrichting Godsdienst – Pastoraal Werk)
• 1996 verkrijgen van het testimonium kerkelijk werker NH-kerk
• 1992 diploma HBO-Theologie (A), specialisatie gemeenteopbouw
(Godsdienst – Opbouwwerk)
1980 diploma Museologische Academie Reinwardt
1977 diploma VWO-A
Werkervaring
14 november 2016 - heden
Zelfstandig gemeenteadviseur voor kerkadvies en gemeentebegeleiding (www.lydiaroosendaal.nl)
Voor uitvoering van werkzaamheden werk ik met anderen in de volgende samenwerkingsverbanden:
samenwerkingsverband Kerkadviesteam (www.keradviesteam.nl)
Pool van trainers o.m. voor de Protestantse Kerk in Nederland Trainjekerk (www.trainjekerk.nl)
Netwerk waarderende gemeenteopbouw (www.waarderendegemeenteopbouw.nl)
1 oktober 2016 – heden
Coördinator missionair werk bij De Windwijzer te Vlaardingen (www.dewindwijzer.nl)
De Windwijzer is een diaconaal-missionair centrum voor ontmoeting, bezinning en dienstverlening.
Als missionair coördinator houd ik me bezig met programma’s rond ontmoeting en bezinning. Mijn
collega is diaconaal coördinator en houdt zich bezig met diaconale programma’s. Daarin werken we
ook samen.
De Windwijzer is een plek waar mensen ervaringen en verhalen delen. Het centrum staat open voor
mensen onderweg met hun vragen, ideeën, verwarring en hun inspiratie en spiritualiteit. Het is een
plek waar verhalen uit de bijbel mogen klinken (kliederkerk, gespreksgroep), en een plek waar
stadslezingen en debatten over religieuze en maatschappelijke thema's plaatsvinden. Kunstexposities
en programma's met toneel, film, muziek, schrijversavonden en 'Zin op Zondag' leveren input voor
vaak zinnige gesprekken.

15 februari 2006 – 1 oktober 2016
Gemeenteadviseur in dienst van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, als laatste voor
de classes Gouda en Rotterdam I en II (voorheen voor de classis Woerden en Doorn).
Als gemeenteadviseur hield ik me onder meer bezig met advisering, (proces)begeleiding, coaching
en training van vrijwilligerskader. Wat meer specifiek:
advisering: advisering van kerkenraden en taakgroepen.
begeleiding: bezinning op visie, identiteit en gemeente-zijn, ondersteuning bij het omgaan
met diversiteit in de gemeente, spanning in de gemeente en beleidsontwikkeling.
toerusting: coaching en training van vrijwilligers, workshops, lezingen, materiaalontwikkeling,
schrijven van artikelen en gesprekshandreikingen, ontwikkelen van trainingen en
werkvormen, organisatie studiedagen
Door het collectief ontslag van de gemeenteadviseurs ben ik in november als zelfstandig
gemeenteadviseur voor mezelf begonnen, zodat ik mijn diensten aan de gemeenten kan blijven
aanbieden en ik het werk – waar ik zo vrolijk van wordt – kan voortzetten.
1 december 2010 – 31 december 2011
Gedetacheerd als pastoraal werkster (interim) in verband met vacaturetijd bij de Protestantse
wijkgemeente Centrum-Zuid, Petrakerk te Veenendaal.
1 september 2004 - 31 december 2005
Kerkelijk opbouwwerker bij de PKN wijkgemeente De Bron (GK) ter vervanging bij ziekte van
predikant. Taakgebieden: training, coaching en toerusting van de diverse werkgroepen,
netwerkavonden, vorming en toerusting van de gemeente.
15 januari 2001 – 15 januari 2004
Kerkelijk opbouwwerker bij de Hervormde Gemeente te Woerden (wijk west en noord).
Taakgebieden: gemeenteopbouw, beleidsondersteuning, coaching vrijwilligers, jeugd- en
jongerenwerk, catechese, vorming & toerusting, implementatie ‘kerk op kleine schaal’, kerk in
de buurt.
1 augustus 1996 – 1 augustus 2000
Betrokken als vrijwilliger bij het kinderwerk in de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Bittenfeld
(Duitsland).
1 augustus 1992 – 1 augustus 1996
Provinciaal jeugdwerkadviseur bij de federatie PGCJ en CJV/YMCA Zuid-Holland
voor de regio Zuid-Holland (Drechtsteden en Gorinchem) te Rotterdam/Delft.
1 augustus 1980 – 1 augustus 1992
Werkzaam als conservator bij verschillende musea. Werkzaamheden: beheer collectie,
realiseren van tentoonstellingen met bijbehorende educatieve projecten, publiciteit.
Vrijwilligerswerk 2010 – heden
Naast mijn fulltime baan, houd ik me in mijn vrije tijd vooral bezig met projecten die zich op de grens
van kerk en samenleving bevinden.
2016 ‘Feest van de Geest Groene Hart’ (werkgroep kunstenaars-kerk)
2014 ‘Feest van de Geest Groene Hart’ (initiatief, oprichting van de stichting, realisering, uitvoering)
2014 ‘Vurig Fietstheater’ (organisatie, schrijven van heiligen-monologen)
2011 en 2013 Kerkennacht (ontwikkeling van een creatief idee en uitvoering),
Het leiden van vieringen en meditaties op plekken die wijkoverstijgend zijn, bv. meditatieve
bijeenkomsten in de stille week.

In het verleden betrokken bij de voedselbank (uitvoering en coaching vrijwilligers) en buurtproject
Oosterwei Gouda (herinrichting wijk Oosterwei in samenspraak met wijkbewoners en moskee).
Belangrijkste scholing 2010 - heden
2017 social media
2010 – 2016 Waarderende gemeente-opbouw (training, verdiepingsdagen, intervisie en masterclass)
2015 Beïnvloedingsvaardigheden in adviesrelaties
2014 Train de trainer De Galan:
• trainingsvaardigheden ten behoeve van het geven van trainingen
• schrijven van trainingen
2012 Introductiecursus Geestelijke begeleiding en tevens schrijven van de eigen spirituele biografie
Lidmaatschappen 2010 – heden
Lid kennisnetwerken: (waarderende) gemeenteopbouw, beraad grote steden
Lid WKO (werkverband kerkelijk opbouwwerk), tevens redactielid van het bulletin WKO.
Lid vrouwentheologencafé Gouda en omgeving
Lid ‘Op goed gerucht’ – deelnemer aan missionair netwerk

