
Vacature organist in de Hervormde Gemeente van Kapelle (Zld) 
 

De Hervormde Gemeente van Kapelle heeft een vacature voor organist, omdat de huidige organist 

per 31 december 2018 na een dienstverband van 30 jaar afscheid zal nemen. 

De Hervormde Gemeente van Kapelle 
Wij zijn een "gewone" hervormde dorpsgemeente. Een gemeente met ongeveer 1400 leden, 

waarvan er op een gemiddelde zondag zo'n 200 tot 300 de eredienst bezoeken. Zoals ons 

kerkgebouw midden in het dorp staat, staat ons kerkelijk leven midden in de gemeenschap.  

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland zijn we een (midden-) orthodoxe gemeente.                       

De zondagse eredienst heeft voornamelijk een traditioneel hervormd karakter.  

De muziek in onze liturgie  
De muziek in onze diensten wordt verzorgd door de organist. Daarnaast is er in onze gemeente een 

cantorij, een kindercantorij en een gemeentecombo. In onze diensten zingen we uit het nieuwe 

liedboek van 2013. In bijzondere diensten, waarin er vaak een gedrukte ‘‘orde van dienst’’ is, zijn ook 

andere liederen mogelijk. De orgelbegeleiding speelt daarbij traditioneel een grote rol. Liederen die 

zich daar voor lenen, kunnen ook op piano worden begeleid. Er is in de kerk een goede piano 

aanwezig. 

Afhankelijk van de tijd van het jaar, zingen we een kyrie en gloria of de geloofsbelijdenis. 

Circa zes diensten per jaar, waaronder jeugddiensten, werkt het gemeentecombo mee. Dan bevat 

het repertoire met name opwekkingsliederen. De kindercantorij zingt vooral het lichtere repertoire.                    

Bij gelegenheid wordt medewerking verleend door een koperensemble.   

Het orgel 
In onze kerk staat een Bätz-Witte orgel dat in 1866 voor deze kerk is gebouwd. Oorspronkelijk als 

tweeklaviers orgel met aangehangen pedaal, maar in 1996 in de stijl van Witte uitgebreid met een 

zelfstandig pedaal. Het is een veelzijdig en karaktervol orgel, dat zowel in de gemeentezang als in 

literatuurspel goed tot zijn recht komt. De staat van onderhoud is zeer goed.  

De aanstelling 
Er is elke zondag één kerkdienst. Met inachtneming van de gebruikelijke vrije zondagen, zoeken we 

een kerkmusicus voor alle diensten. Daarbij hanteren we de rechtspositie zoals die is geregeld binnen 

de Protestantse Kerk in Nederland. 

De aanstelling zal dan uitkomen op ongeveer 50 diensten per jaar. Met de in de regeling opgenomen 

basisactiviteiten (stemmen tongwerken en klein onderhoud orgel; vorming gemeente inzake 

kerkmuziek) komt dat neer op een aanstelling van 4 uur per week. Niet-reguliere erediensten, zoals 

rouw- en trouwdiensten, middagdiensten, vespers, enz. worden in onderling overleg geregeld.         

De honorering wordt bepaald volgens de regeling van de PKN. 

Het gewenste profiel van de kerkmusicus  
De kerkmusicus die we zoeken zal verantwoordelijk zijn voor de kerkmuziek in onze erediensten. 

Daarom verwachten we veel van hem of haar. We denken daarbij aan: 

• Bezit van bevoegdheid kerkelijk orgelspel niveau I of II (of daarvoor studerend). 

• Muzikaal improvisatievermogen wordt op prijs gesteld. 

• Kennis en communicatieve vaardigheden om een goede gesprekspartner te zijn van 

predikant, cantrix en andere betrokkenen bij de eredienst binnen de gemeente. 

• Brede oriëntatie op en kennis van kerkmuziek, zowel historisch als eigentijds en 

toekomstgericht. 



• Brede muzikale belangstelling.  

• Desgewenst betrekken van andere instrumenten bij de kerkmuziek (denk aan amateur- 

musici uit de gemeente). 

• In staat en bereid om bij te dragen aan de vorming van de gemeente inzake kerk- en 

orgelmuziek.  

Sollicitatieprocedure 
Kandidaten voor deze functie kunnen tot 31 augustus 2018 reageren, door middel van een 

sollicitatiebrief (met bijgesloten bevoegdheidsverklaring en bij voorkeur referenties) 

per mail naar vacature@hervormdekerk-kapelle.nl 

of per post naar  

Sollicitatiecommissie organist, Hervormde Gemeente, Postbus 125, 4420 AD  Kapelle. 

Als er meerdere geschikte kandidaten zijn, zal een vergelijkend proefspel deel uit maken van de 

procedure. 

Geïnteresseerden kunnen voor vragen of aanvullende informatie contact opnemen met de 

sollicitatiecommissie, via bovenstaand e-mailadres of per telefoon bij de voorzitter van de commissie 

Bas Blok, op nummer 06 24 465 936. 
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