
Curriculum vitae 
 
Naam  : A. Roosendaal (Lydia) 
Adres  : Helena Rietbergstraat 18 
Postcode : 2806 KR 
Woonplaats : Gouda 
Geboren : 14 november 1957 te IJmuiden, gemeente Velsen 
Telefoon : 0182 – 679967; mobiel: 06 - 15179367 
E-mail  : lydia.roosendaal57@gmail.com 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/lydiaroosendaal 
Facebook : https://www.facebook.com/lydiaroosendaal57  
website  : www.lydiaroosendaal.nl  
Kerkelijk meelevend met de Protestantse Kerk 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), afstudeerscriptie: gemeenteopbouw  

(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 (museumopleiding) 
1977 diploma VWO-A   
 
Werkervaring 
1 januari 2017 – heden 
    Zelfstandig gemeentebegeleider bij Lydia Roosendaal Kerkadvies en Gemeentebegeleiding 
    (www.lydiaroosendaal.nl) en lid van het Kerkadviesteam (www.kerkadviesteam.nl).  
    Als zelfstandig gemeentebegeleider zet ik mijn werkzaamheden zoals ik dat voorheen deed als 
    gemeenteadviseur voor de Protestantse Kerk Nederland (functie werd opgeheven) voort in een  
    eigen bedrijf. Accent ligt vooral op begeleiding in de opbouw van de gemeente in haar lokale 
    context. Ik voer voor de Protestantse Kerk projecten uit en train voor de Academie van de PKN. 
 
1 december 2020 – 1 december 2022 
   Pastoraal werker bij de Gereformeerde Kerk te Rotterdam (0,4 %) 
   Mijn taak: met kerkenraad uitzetten van de koers voor de toekomst, verbindende activiteiten met  
   de buurt, pastoraat en ondersteuning pastorale team, jongerendiaconaat en vieren met jong + oud.  
 
1 oktober 2019 – 1 oktober 2021 
  Jeugdwerker voor jong en oud bij de Protestantse Gemeente te Wijk bij Duurstede (6 uur per week).  
  Mijn taak: Samen met de kerkenraad en jeugdleiders visie en beleid ontwikkelen op de 
  verschillende gebieden van het jeugdwerk en m.b.t. de plek van de jeugd en jongeren in het totaal 
  van de gemeente (intergeneratief), toerusten van vrijwilligers, organiseren van activiteiten om rand- 
  en buitenkerkelijke jongeren te bereiken, aandacht voor jonge gezinnen. 
 
1 mei 2018 – 1 mei 2019 

Adviseur van de Protestantse Kerk Nederland voor de ontwikkeling van het project ‘kerk in de 
buurt’. In dit project worden nieuwe vormen van kerk-zijn ontwikkeld die zowel een diaconale als 
missionaire insteek hebben. Pionieren in bestaande wijkgemeenten (www.pkn.nl/kerkindebuurt).  
 

1 mei 2018 – 31 december 2018  
   Interim projectmedewerker Kerk in Actie voor het project ‘kerk, kinderen en armoede’ met als taak: 
   bouwen aan een netwerk van gemeenten die activiteiten organiseren in het kader van kinderen en  
   armoede, geven van toerusting aan lokale kerken, op regionale en landelijke dagen, bijdragen aan  
   kennisontwikkeling vanuit de lokale kerken.  
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1 oktober 2016 – 1 oktober 2018; betrokken bij programmering tot 1 mei 2019 
      Missionair coördinator bij het diaconaal-missionair centrum De Windwijzer van de Protestantse 
      Gemeente te Vlaardingen (www.dewindwijzer.nl), een centrum voor ontmoeting, bezinning en 
      dienstverlening voor de Vlaardingse bevolking. Als missionair coördinator was ik verantwoordelijk 
      voor het programma ’ontmoeting en bezinning’ en ‘pastoraat’. Mijn collega en ik gaven samen  
      het programma ‘cultuur’ vorm en werkten aan (diaconale) ontmoetingsactiviteiten.  
      Wat meer specifiek: 

Ontwikkelen, coördineren en deel uitvoeren van activiteiten, 
Pionieren: bijdragen aan de doelstelling ‘de komende jaren zal De Windwijzer binnen 
kerkelijk Vlaardingen een broedplaats moeten worden van activiteiten die de kerk beter 
laten aansluiten bij de huidige ontwikkelingen in de maatschappij’, 
Advisering van het stichtingsbestuur op missionaire visie en beleidsontwikkeling, 
Deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers op missionair en pastoraal gebied. 
 

15 februari 2006 – 1 oktober 2016  
Gemeenteadviseur in dienst van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Gewerkt 
voor de classes Woerden en Doorn, en later voor de classes Gouda en Rotterdam I en II 
Als gemeenteadviseur hield ik me onder meer bezig met advisering, (proces)begeleiding, 
coaching en training van het vrijwilligers-kader. 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, beleidsontwikkeling, 
samenwerking tussen gemeenten in regio of plaatselijk. 
toerusting: coaching en training van vrijwilligers, materiaalontwikkeling, schrijven van 
artikelen en gesprekshandreikingen, ontwikkelen van trainingen en werkvormen, 
organisatie studiedagen en workshops, houden van lezingen.  
grotere projecten: ontwikkelen en uitvoeren pilot ‘Weg van leven’ (persoonlijke 
geloofsverdieping en geloofsgesprek), ontwikkelen en uitvoeren spel ‘diaconaat op de kaart’,  
lid projectgroep advisering eredienst en kerkmuziek, samenwerking gemeenten, pilot zorgzame 
kerk/‘knooppunt levensvragen’, schrijven en uitvoeren training ‘nieuwe wegen in pastoraat’, 
onderzoek en studiedagen midden-generatie. 
 

1 december 2010 – 31 december 2011 
     Gedetacheerd als interim pastoraal werker in verband met een vacaturetijd bij de Protestantse   
     wijkgemeente Centrum-Zuid, Petrakerk te Veenendaal.  

 
1 september 2004 - 31 december 2005  

Interim 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 (‘krabbel’kerkdiensten voor peuters) 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. 
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1 augustus 1980 – 1 augustus 1992  
Werkzaam als conservator bij verschillende musea. Werkzaamheden: beheer collectie, 
realiseren van tentoonstellingen met bijbehorende  educatieve projecten en publiciteit. 

 
Vrijwilligerswerk 2010 – 2021   
Naast mijn werk, houd ik me in mijn vrije tijd vooral bezig met projecten die zich op de grens van kerk 
en samenleving en cultuur bevinden, vaak wijkoverstijgend. 
2018-2019 pilot kerk kinderen armoede en onderwijs i.s.m. diaconaal consulent te Gouda, brede 
school en voedselbank 
2002 – heden voorgaan in diverse vieringen: 

• Bovenwijkse kerstviering voor ouderen 
• Met voorbereidingsgroep voorbereiden van vieringen voor OIG (Oecumenisch Initiatief 

Gouda) en voorgaan,  
• Voorgaan bij stiltevieringen ‘Gouwe momenten’ in de Sint Jan te Gouda (zomer, toeristen) 
• meditatieve radiovieringen met muziek  
• voorgaan in oecumenische meditatieve vieringen aan de hand van kruisweg in de stille week 

(op maandag-dinsdag of woensdag);  
• voorgaan in vespers en getijdevieringen in de kloosterweek Ontmoetingskerk te Gouda  

(in combinatie met maaltijd, stiltewandelingen, geloofsverdieping - workshops) 
2014 – 2018 ‘Feest van de Geest Groene Hart’ (initiatief, samen met anderen), oprichting van de 
stichting, realisering, uitvoering); 2016 (werkgroep kunstenaars-kerk, selectie en rondrijden langs de 
kerken); 2018 (adviseur bestuur en kerken) 
2014 ‘Vurig Fietstheater’, onderdeel Feest van de Geest Gouda (organisatie, schrijven van heiligen-
monologen voor heiligen op straat) 
2011 en 2013 Kerkennacht (ontwikkeling van een creatief idee en uitvoering),  
In het verleden medewerker bij de voedselbank (uitdelen en coaching vrijwilligers) en buurtproject 
Oosterwei Gouda (herinrichting wijk Oosterwei in samenspraak met wijkbewoners en moskee). 
Kindercatechese en prentenboekvieringen (opzet en uitvoering) voor de eigen kerkelijke gemeente. 
1981 – 1985 bezoeker van de internationale IEF-conferenties (http://ief-oecumenica.org/)  
1994 – 2000 bibliodrama-avonden in Gouda 
 
Belangrijkste scholing  tot heden 
2021 – Homiletische en liturgische vorming i.v.m. preekbevoegdheid en sacramentsbevoegdheid 
2017 – 2019 nieuwe vormen van vieren: vacaredag, inspiratiefestival Terschelling, Taizé, Keltisch-
vroegchristelijke spiritualiteit (bekend van Iona) (celtic summerschool Lindisfarne-Durham). 
2018 – 2019 meditatie en geestelijke weg (Teresa van Avila)  
2018  Training en intervisie WKO ‘plezier beleven aan taaie kwesties’  
2018  24-uurs training ‘begeleiding gemeente en de rol van de begeleider’ 
2017 – 2018 socratische gespreksvoering 
2016 – 2018 social media 
2010 – 2020 Waarderende gemeente-opbouw (training, verdiepingsdagen, intervisie en masterclass) 
2015   Beïnvloedingsvaardigheden in adviesrelaties  
2014 - 2018 Train de trainer De Galan:   

• trainingsvaardigheden ten behoeve van het geven van trainingen 
• schrijven van trainingen 

2012   Introductiecursus Geestelijke begeleiding en schrijven van de eigen spirituele biografie 
1993 –1994  jaartraining bibliodrama bij de 7evende Hemel  
 
Relevante Lidmaatschappen tot heden 
Lid kennisnetwerken: waarderende gemeenteopbouw en beraad grote steden  
Lid WKO (oecumenisch werkverband kerkelijk opbouwwerk – www.wvko.nl) en leeskring recente 
literatuur gemeenteopbouw, redactielid van het WKO-bulletin, medewerker dag van de kerkopbouw. 
Lid vrouwentheologencafé Gouda en omgeving  
Lid ‘Op goed gerucht’ en deelnemer aan het pioniersgeestnetwerk  
Lid VTE en Vrouwenscola (resp. zingen van choral evensong en Hildegard von Bingen) 
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