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Het College van Kerkrentmeesters is namens de Protestantse gemeente Eibergen-Rekken op zoek naar 
een 
 

                                                               enthousiaste penningmeester 
 
die als lid van het college in nauwe samenwerking met de coördinator/administrateur van het kerkelijk 
bureau verantwoordelijk is voor de financiële aangelegenheden van de gemeente. 
 
Uw belangrijkste taken zijn: 
1. het toezicht houden op een adequate verantwoording door de administrateur van de inkomsten en 

uitgaven van de kerkelijke gemeenschap; 
2. het toezicht houden op het tijdig opstellen van de jaarrekening over het afgelopen jaar en de 

begroting en deze ter goedkeuring voorleggen aan het kerkbestuur; 
3. het college van kerkrentmeesters en het kerkbestuur op hun verzoek  

tussentijds inzicht geven in de diverse kosten en inkomsten en hen gevraagd en ongevraagd 
adviseren over financiële aangelegenheden; 

4. het uitvoeren van maandelijkse kascontrole; 
5. het eenmaal per week fiatteren van facturen en declaraties. 
 

Uw profiel:  

• u heeft affiniteit met  de rol van de kerk in de huidige maatschappij; 

• plezier in het omgaan met mensen en cijfers; 

• u beschikt over kennis van zaken (op minimaal MBA-niveau) en ervaring als het gaat om de 

              financieel-administratieve aangelegenheden; 

• u beschikt over flexibiliteit als het gaat om een tijdsinvestering van gemiddeld 1,5 uur per 

              week. 

Deze functie is op vrijwillige basis. Toepassing van de zgn. vrijwilligersvergoeding en een 

kostenvergoeding voor bijvoorbeeld reiskosten is mogelijk. 

Heeft u interesse of vragen?  
De huidige penningmeester, mevrouw B. Onis, is graag bereid u meer over de functie te vertellen. 
Haar telefoonnummer is 06 - 53 89 31 49. Tevens is de voorzitter van het college, de heer  
P. Greidanus beschikbaar voor vragen, telefoonnummer 06 -10 06 52 61. 
Uw reactie samen met uw cv ontvangen wij graag voor 2 oktober 2022 via het e-mailadres: 

kerkelijkbureau@pkneibergen-rekken.nl 

Mocht u zelf niet beschikbaar zijn maar kent u iemand anders die mogelijk geïnteresseerd is? 

Doorsturen wordt door ons erg op prijs gesteld! 
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