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Nieuwe kerkrentmeesters gevraagd voor het beheer van de kerkelijke 

middelen! 

Het College van Kerkrentmeesters zoekt een voorzitter (een ouderling 
kerkrentmeester) en vanaf mei volgend jaar ook een nieuwe secretaris 
en een lid CvK. Daarnaast een nieuwe penningmeester die vanaf mei 

2023 actief zal worden als opvolger van de huidige penningmeester.  
Hij of zij zal vanaf medio volgend jaar geruime tijd door de vertrekkende 

penningmeester ingewerkt worden. 
 
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) zorgt er voor dat de beschikbare 

middelen t.b.v. de PG Eibergen-Rekken op een verantwoorde wijze worden 

ingezet.  

Het beheert de financiën, middelen en de gebouwen van de gemeente. Het 

college zorgt er ook voor dat de gemeente een goede en betrouwbare werkgever  

is voor de 

beroepskrachten.                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                        

Het College vergadert (met uitzondering van de vakantieperioden) eenmaal per 3 

weken. Het college is deel van de kerkenraad en is daarin vertegenwoordigd.  

Het CvK bestaat nu uit 6 leden, waaronder een plaatsvervangend voorzitter, de 

secretaris en de penningmeester. 3 Leden hebben, vaak na een heel lange 

periode als kerkrentmeester, aangegeven vanaf mei volgend jaar hun kerkelijke 

activiteiten te willen beëindigen.  

We beseffen dat het lastig zal zijn al deze vacatures te vervullen en dus zijn we 

nu al op zoek naar nieuwe kerkrentmeesters, die indien men dat wil vanaf begin 

2022 al mee willen doen aan de diverse activiteiten van het College. 

Belangrijkste taken van: 

de voorzitter: 

1. het voorzitten van de vergaderingen 

2. het zorg dragen voor het goed functioneren van het college en een evenwichtige 
verdeling van de taken binnen het college 

3. het opstellen van het concept beleidsplan voor meerdere jaren 
4. deelname aan het reguliere overleg met het moderamen van de kerkenraad 
5. het in overleg met de secretaris voorbereiden van de vergadering, 

vergaderstukken en agenda. 

de secretaris:  

1. het in overleg met de voorzitter voorbereiden van de vergadering, 

vergaderstukken en agenda en het verzenden daarvan     
2. het opstellen van het vergaderschema van het College 

3. het bijhouden van een lijst van in- en uitgaande post, het doen van voorstellen 
over de 
afhandeling daarvan plus het onderhouden van schriftelijke communicatie met 

andere kerkelijke colleges 
4. het maken van notulen van de vergaderingen plus het bijhouden van de 

besluiten- en afsprakenlijst  
5. het organiseren van het archief van de kerkelijke stukken en die van de andere 
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Colleges (Kerkenraad, Diaconie).  

 

de penningmeester: 

1. het toezicht houden op een adequate verantwoording van inkomsten en 
uitgaven die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Kerkrentmeesters 

2. het tijdig opstellen van de jaarrekening over het afgelopen jaar en deze 

voorleggen aan het CvK, de kerkenraad en vervolgens ter inzage leggen aan de 
gemeenteleden 

3. het tijdig opstellen van de begroting voor het komende jaar en deze voorleggen 
aan het CvK en de Kerkenraad en ter inzage leggen aan de gemeenteleden 

4. het bewaken van de begroting aan de hand van aangevraagde budgetten 

5. het CvK en eventueel de Kerkenraad tussentijds inzicht geven in de werkelijke 
kosten en inkomsten 

6. het uitvoeren van maandelijkse kascontrole 
7. fiatteren van facturen en declaraties. 
De penningmeester werkt hiervoor nauw samen met de coördinator van het 

kerkelijk bureau in een onderling afgesproken werkverdeling. 

De overige leden van het College hebben specifieke taken bijvoorbeeld op het 
terrein van het vastgoed of het bijwonen van de vergaderingen van het 
moderamen of die van de Kerkenraad. 

Alle leden van het College kunnen deelnemen aan werkgroepen of commissie van 
òf het College òf gezamenlijke werkgroepen met andere geledingen binnen de PG 

Eibergen-Rekken.  
 
een CvK-lid: 

 
Eén van de collegeleden die medio volgend jaar aftreedt is actief op het terrein 

van: 
• de opzet en uitvoering van de jaarlijkse actie Kerkbalans 
• het opstellen van brieven aan en/of heeft contact met die personen die, 

om wat voor redenen ook achterblijven met de toegezegde kerkelijke 
bijdrage of met degenen die niet gereageerd hebben op de deelname aan 

Kerkbalans 
• houdt overzicht op en contact met het totaal aantal vrijwilligers, de 

verdeling ervan over de diverse kerkelijke groeperingen en de werving 

ervan 
Deze werkzaamheden worden vaak samen met de coördinator en vrijwilligers 

van het kerkelijk bureau uitgevoerd. 
 

Voor een uitgebreide toelichting op deze gevraagde werkzaamheden van de 
vertrekkende collegeleden kunt u contact opnemen met: 

• over de rol van voorzitter met Pieter Greidanus   telefoon 06-10 06 52 61 

• over de secretarisfunctie met Jan Moolenaar       telefoon 06-12 31 59 02 
• over de penningmeesterfunctie met Bea Onis      telefoon 06-53 89 31 49 

• met Rie Tiggelaar voor de overige werkzaamheden op telefoonnummer  
06-12 83 97 78. 

 
 

 
 


