
 

Thema van de week: kerkbeheer  
 

 

 

 

Ideeën uit het land: Zwolle investeert in 

het gevoel van urgentie 

Steeds een beetje minder doen? Dat wilde 

de Protestantse Gemeente Zwolle niet 

langer. Beter is het te investeren in het 

gevoel van urgentie voor verstrekkende 

maatregelen. Het leidde tot lastige 

gesprekken, maar ook tot grotere 

betrokkenheid en een hogere 

geefbereidheid. 

 

Lees hoe dat in Zwolle werd aangepakt  

 

Preses Marco Batenburg: 'Geldbeheer 

vraagt om veel geloof'  

Laat mij de financiën maar doen,’ zeggen 

kerkrentmeesters soms.Tegelijk vraagt juist 

geldbeheer om inhoud en geloof. Jezus 

spreekt meer over geld dan over veel 

andere kwesties. Denk maar aan zijn 

uitspraken over de mammon, die we niet 

kunnen en mogen eren als we God dienen. 

Zorg voor financiën is een bij uitstek 

geestelijke taak.  

  

 

Themapagina Kerkbeheer   

 

 

 

Ouderlingen-kerkrentmeesters verzorgen 

samen met andere kerkrentmeesters alle 

vermogensrechtelijke aangelegenheden van 

de gemeente. Op deze handige 

themapagina vindt u alle informatie over de 

ccbb’s, solvabiliteitsverklaring, jaarrekening, 

begroting, kerkgebouwen, begraafplaatsen 

en quotum-regelingen. 

 

Naar de themapagina  
 

Lees meer verdiepingsartikelen over dit thema  

 

 

Materialen en tips voor gemeenten  
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Online trainingen kerkrentmeesters 

Bent u kerkrentmeester en zoekt u 

verdieping in deze mooie en 

verantwoordelijke taak? Dan is deze online 

training iets voor u. In de training werkt u 

onder andere  aan vaardigheden en kennis 

om goed en gezond beheer te voeren. Ook 

krijgt u inzicht in het takenpakket van 

kerkrentmeesters.  

 

Kijk voor data en tijd op onze website  
 

 

 

Meer ruimte voor jeugdactiviteiten 

Sinds begin februari is er weer ruimte voor 

jeugdactiviteiten in uw gemeente. Dit komt 

omdat de overheid binnen de nieuwe 

routekaart met maatregelen nu een 

uitzondering maakt voor sport- én 

jeugdwerkactiviteiten. Veel kinderen en 

jongeren ervaren deze coronatijd als zwaar 

en hebben behoefte aan sociaal contact wat 

ze tijdens jeugdactiviteiten opdoen. De 

volgende richtlijnen zijn opgesteld om dit op 

een zo veilig mogelijke manier te doen. Zoek 

de grenzen van de regels niet op en neem 

uw verantwoordelijkheid. 

Lees de nieuwe richtlijnen  

 

Door predikanten voor predikanten: 

Oasedag 

Pieter Goedendorp, Henk Makkinga, Jan 

Minnema en Remko Veldman volgden onder 

begeleiding van een 

transformatiedeskundige leersessies, die 

hen veel nieuwe inzichten én praktische 

ondersteuning voor hun werk brachten. Ze 

verwachten dat collega-predikanten juist nú 

behoefte hebben aan een adempauze, die 

tegelijkertijd nieuwe impulsen en inspiratie 

voor de toekomst brengt. 

Daarom organiseren ze op 16 februari a.s. 

een online Oasedag, waarvoor u zich via 

deze link kunt aanmelden  

De komende tijd zijn er allerlei e-learnings van de Protestantse Kerk te volgen. Bekijk 
het volledige aanbod.  
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Nieuwe vacatures  
 

 

 

Jongeren-gezinswerker Haulerwijk Waskemeer (28,8 uur) | Pastoraal werker Haulerwijk 

Waskemeer (14,4 uur) | Vrijwilligerscoördinator Den Haag (18 uur) | Kerkelijk werker 

Papendrecht (20 uur) | Predikant Aagtekerke-Domburg (32 uur) 

 

Alle vacatures 

 

Bekijk ook: beroepingsberichten van afgelopen week  

 

 

In de media  
 

 

 

ND, 1 februari: Geestelijk verzorgers kunnen werken uit naam Protestantse Kerk 

Trouw, 2 februari: Deze kerk weet jongeren juist heel goed aan zich te binden 

RTL Nieuws, 6 februari: Te koop: kerk voor een prikkie 

 

 

 

Volg ons online  
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