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Vacature ouderling kerkrentmeester / kerkrentmeester  

cluster Adventskerk – Oosterkerk / maart 2023 

 
 
De kerkenraad van het cluster Adventskerk – Oosterkerk zoekt een 

(ouderling)kerkrentmeester met specifieke taak en een ouderling 
kerkrentmeester met een algemene taak. 

 
Als team kerkrentmeesters van de Adventskerk en de Oosterkerk zijn we met vijf 
personen en werken we intensief samen. Graag willen we ons team uitgebreid 

zien met meerdere personen.  
 

Kerkrentmeester betekenis 

Het woord 'rentmeester' komt regelmatig voor in de evangeliën. Het Griekse 
woord in het Nieuwe Testament voor rentmeester, oikonomos, duidt op de 

bestuurder en beheerder van het vermogen van een stad of andere huishouding. 
 

Verschil ouderling-kerkrentmeester en kerkrentmeester 

Een ouderling-kerkrentmeester is een ambtsdrager die bevestigd is als ouderling 
met een kerkrentmeesterlijke opdracht. Hij/zij is ook lid van de kerkenraad en is 

daarmee verantwoordelijk voor het geheel van de gemeente.  
 

Daarnaast zijn er kerkrentmeesters die geen ambtsdrager zijn. Zij zijn geen lid 
van de kerkenraad. Wel zijn zij lid van de wijkraad van kerkrentmeesters. 

Wat ga je doen als kerkrentmeester met een specifieke taak? 
Hierbij denken we aan analyse en communicatie mbt kerkbalans, legaten en/of 
schenkingen en advies over voor het verkrijgen van extra inkomsten. 

Wat ga je doen als kerkrentmeester met een algemene taak? 

Meedenken en handelen om de kerk als organisatie met mensen en met 

gebouwen te kunnen laten floreren. Een kerntaak van de wijkraad van 
kerkrentmeesters is financieel beheer van de gemeente(s).  

Hieraan geef je mede vorm en inhoud. Een boeiend en breed palet aan 

(financiële) verantwoordelijkheden. 

Tijdsinvestering? 

In circa 6 vergaderingen per jaar behandel je alle belangrijke vraagstukken 
rondom het financiële reilen en zeilen van de Adventskerk en Oosterkerk. 

Daarnaast een tijdsinvestering tbv de kerkenraad (ouderling kerkrentmeester) en 
de specifieke taken mbt je aandachtsgebied. Globaal vraagt het circa 2 uur per 
week ! 
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Wat breng je mee voor deze functie? 

De motivatie en enthousiasme om in een team te willen werken om de 
Adventskerk en Oosterkerk in praktische zin te faciliteren en te ondersteunen. 

Daarmee is iedereen dus welkom.  
 
Een cursus kerkrentmeester via de PKN behoort tot de mogelijkheden. Er is 

ondersteuning vanuit het kerkelijk bureau van de PGZ.  
 

Wil je meer weten over deze vacatures?  
 

Neem dan contact op met  Sandra Prins Ouderling kerkrentmeester Oosterkerk 
sandraprins@hetnet.nl of Jan Duenk ouderling kerkrentmeester Adventskerk 
jduenk@home.nl  
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