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DOELSTELLING 

Het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van 
materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente. Dit door 
het opstellen van een vierjaarlijks beleidsplan, het opstellen van de jaarlijkse begroting en 
jaarrekening en door zorg te dragen voor het maken en uitvoeren van plannen om de 
stoffelijke behoeften van de gemeente te dekken. 

 ACTIVITEITEN 

Het college van kerkrentmeesters  
• Draagt zorg voor geldwerving.  
• Draagt zorg voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere 

activiteiten van onze gemeente. 
• Beheert en onderhoudt de goederen van de gemeente.  
• Draagt zorg voor een verantwoord personeelsbeleid en draagt zorg voor de, niet-

diaconaal, arbeidsrechtelijke aangelegenheden binnen de gemeente.                     
• Is opdrachtgever van de koster, de beheerder van de gebouwen en ander beherend en 

administratief personeel dat in voor de gemeente werkzaam is; 
• Beheert de administratie van de begraafplaatsen; de archieven van de gemeente en de 

verzekeringspolissen. 
• Voert een administratie die een volledig inzicht geeft in alle inkomsten en uitgaven, 

bezittingen en schulden van de gemeente; 
• Houdt de registers van de gemeente en van de doop-, belijdenis- en trouwboeken bij; 

 VORMGEVING BELEID 

 Het college van kerkrentmeesters laat zich bij de zorg voor het kerkgebouw(en) en de orde 
daarin tijdens de kerkdiensten bijstaan door een koster en voor de overige gebouwen door 
een beheerder. Binnen het college van kerkrentmeesters zijn de taken in de portefeuilles 
naar de leden van het college toebedeeld. 

 PLANNEN 2021 - 2026 

• Werving van nieuwe leden voor het college van kerkrentmeesters;  
• Aandacht voor diverse personele problematiek die in de komende jaren binnen onze 

kerkgemeenschap zeker, dan wel mogelijk gaat spelen door de toenemende leeftijden 
van onze vrijwilligers. 

• Opstellen meerjarenbegroting 2021 – 2026.  
• Bijwerken van beleidskader begraafplaatsen (in lijn brengen met nieuwe landelijke 

richtlijnen van PKN). 
• Het leveren van een intellectuele bijdrage aan een verdergaande samenwerking met alle 

PKN-gemeentes in de Liemers. 
• Inplannen van verantwoord onderhoud van de gebouwen en terreinen, waarbij de 

inspectierapportage van Monumentenwacht leidend is. 
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