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Vrijwilligersvacature
Voorzitter College van Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Kerk Den Haag is per september 2020 op
zoek naar een nieuwe voorzitter, die wil bijdragen aan een kerk die herkenbaar en actief in onze stad
aanwezig is.
Over de Protestantse Kerk Den Haag
De Protestantse Kerk Den Haag heeft zo’n zestienduizend leden en bestaat uit 7 wijkgemeenten met
12 kerken, 5 pioniersplekken en 6 buurt-en-kerkhuizen. We zijn christenen. We houden de lofzang
gaande en proberen volgelingen te zijn van Jezus Christus. We streven ernaar om zichtbaar en
present te zijn als kerkelijke gemeenschap: dat mensen iets zien van ons geloof, onze bezieling en
ons werken aan gerechtigheid. We hopen dat mensen worden aangetrokken om, in of verbonden
met onze geloofsgemeenschap, mee te doen.
Over het College van Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende
wijkgemeenten, aangevuld met de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het College heeft een
aantal taken waaronder het beheer van onroerende en roerende zaken, het beheer van de
ledenadministratie, de werkgeversrol ten aanzien van personeel, het beheer van de archieven en
van het Abdijkerkhof. Binnen het College bestaat een portefeuilleverdeling, zoveel mogelijk op basis
van de deskundigheid en kwaliteiten van de leden.
Het College wordt ondersteund door het Kerkelijk Bureau en door vrijwilligers. Het College vergadert
ongeveer 11 keer per jaar. De voorzitter is lid van het moderamen van de Algemene Kerkenraad van
de Protestantse Kerk Den Haag. Moderamen en Algemene Kerkenraad vergaderen in totaal zo’n 12
keer per jaar.
Werkzaamheden
 als voorzitter leiding geven aan de vergaderingen van het College van Kerkrentmeesters
 deel uitmaken van (het Moderamen van) de Algemene Kerkenraad
 contact onderhouden met de voorzitters van de Algemene Kerkenraad, het College van
Diakenen en Stek – stichting voor Stad en kerk
 samen met de secretaris het College en de Protestantse Kerk Den Haag vertegenwoordigen
bij het aangaan van bijvoorbeeld contracten of het verrichten van (andere)
rechtshandelingen
 de relatie tussen College van Kerkrentmeesters en de wijkgemeenten bewaken en
versterken
De tijdsbesteding is ongeveer zes dagdelen per maand.
De Protestantse Kerk Den Haag biedt
 een kerkelijke gemeente met enthousiaste en betrokken vrijwilligers en medewerkers
 de mogelijkheid om mede vorm en richting te geven aan een kerk in ontwikkeling
 mogelijkheden om het persoonlijke netwerk uit te breiden
 administratieve en inhoudelijke ondersteuning door het Kerkelijk Bureau

We zoeken iemand die
 het ambt van ouderling-kerkrentmeester vervult of bereid is dit te doen
 lid is van de Protestantse Kerk Den Haag
 leiding kan geven aan een vergadering
 een sterk inzicht heeft in bestuurlijke en strategische processen in het kerkelijke veld
 ervaring heeft in kerkelijk, juridisch, economisch of financieel bestuurswerk
 goed kan samenwerken, verbinden, inspireren, motiveren en relativeren
 een bestaand netwerk heeft binnen kerken, overheden en/of maatschappelijke organisaties
 beschikt over goede communicatieve vaardigheden
 visie heeft op de toekomst van de Protestantse Kerk Den Haag
 flexibel inzetbaar is en bij voorkeur ook bij gelegenheid overdag beschikbaar is
De functie wordt uitgeoefend op vrijwillige basis voor een periode van 4 jaar en kan één keer
verlengd worden voor 2 tot 4 jaar.
Belangstelling?
Voor meer informatie over de functie kunt u terecht bij de huidige voorzitter, Hendrik-Jan Talsma,
via voorzittercvkpgg@outlook.com.
Heeft u belangstelling voor deze vrijwilligersfunctie? Dan kunt u dit, voorzien van een motivatie, tot
25 mei 2020 kenbaar maken bij Sandra de Vreede-Smid, manager Kerkelijk Bureau via
sdevreede@pkn-denhaag.nl of 070-3858707.
U kunt ons via dit adres ook attenderen op mogelijke kandidaten.

