
 
VACATURE 

 
Na het vertrek van een van onze organisten zijn wij op zoek naar een  
 

ORGANIST  (m/v) 
 
in de Protestantse Gemeente Zwolle, wijkgemeente `Open Kring´ 
 
Wat is de ‘Open Kring’. 
In de ‘Open Kring’ komen mensen van alle leeftijden met een verscheidenheid in geloofs-belevingen. 
 
De ‘Open Kring’ wordt gevormd door mensen: 

- die ruimte zoeken voor hun geloof; 
- met vragen over het leven, over God; 
- die op zoek zijn naar een goed woord, een goed gebaar, een antwoord. In ieder geval naar de 

juiste vraag. 
- die zich willen richten op de bron van leven, op God.  

Wie dat wil mag binnenkomen. 
 
De ‘Open Kring’ is een wijkgemeente binnen de Protestantse Gemeente Zwolle en is momenteel 
betrokken in een onderzoekend samenwerkingsverband met de ‘Stinskerkgemeente’ in Westenholte. De 
Open Kring ligt in de Vinex-wijk Stadshagen, de jongste wijk van Zwolle.  
 
Wat verlangen wij: 

- Een enthousiaste man of vrouw, die vanuit christelijke overtuiging zich wil inzetten voor het 
instandhouden van de lofzang;  

- Ervaring in het begeleiden van de gemeentezang; 
- Affiniteit met liturgie en liturgische muziek; 
- Meedenkende opstelling v.w.b. liturgische vormen en gevraagd en ongevraagd hierin adviseren; 
- Verlenen van medewerking c.q. begeleiden van het kerkkoor/cantorij; 

 
Wat bieden wij: 

- Een organistenfunctie voor ca. 15 diensten per jaar. Het rooster hiervoor wordt steeds in overleg 
samengesteld; 

- Vergoeding conform richtlijnen van de PKN; 
- In het kerkgebouw staat een eenvoudig mechanisch pijporgel van de fa. Pels & van Leeuwen, 

gebouwd in 1981, met 11 stemmen, verdeeld over hoofdwerk, nevenwerk en pedaal;  
- Tevens is er een vleugel beschikbaar die staat opgesteld in de kerkzaal en gebruikt kan worden 

naar eigen inzicht. 
De gewenste startdatum is z.s.m., in overleg. 
 
Meer informatie. 
Voor meer informatie m.b.t. deze functie en/of de ‘Open Kring’ kun je contact opnemen met            
 
Dhr. Bert Koerselman via scriba@openkring.nl  
 
Reageren. 
Je kunt je schriftelijke motivatie en CV sturen naar Scriba Open Kring t.a.v. de sollicitatiecommissie 
organist naar scriba@openkring.nl.  
 
 
 


