
 
 
 
 
 
 
 

Vacatures predikant & cantor-organist 
 

In de Oude Kerk Gemeente ontstaan in 2023 twee vacatures, die van predikant en van cantor-organist.  
De kerkenraad ontvangt – ook na de Gesprekstafel hierover op 15 januari – graag uw suggesties voor de 
uit te zetten koers om deze twee vacatures te vervullen, passend bij de te verwachten financiële 
middelen voor de komende 8 jaar.  
 

Het is de reële verwachting dat de jaarlijkse inkomsten zullen afnemen. Daardoor kan de huidige situatie 
niet zomaar worden voortgezet, met een voltijds predikantsplaats en een professionele cantor-organist.  
De situatie is urgent en vraagt dus om scherpe keuzes. Dat kan niet zonder jou, dat kan niet zonder u! 
 

Een deeltijd predikantsplaats maakt het mogelijk om – afgezet tegen de te verwachten inkomsten – een 
professionele kerkmusicus aan te stellen. Het één heeft uiteraard invloed op het ander.  
Graag horen wij van u wat u belangrijk vindt bij de aanstelling van een organist en het beroepen van een 
predikant, zodat dit kan worden meegenomen in te kiezen richting.  

Jaαp van der Giessen, namens de kerkenraad | 20 januari 2023 
 

Welke scenario’s zijn denkbaar?  
 

Dienstwerk predikant 
- Bediening van Woord & sacramenten 
- Catechese & toerusting 
- Verkondigen van het evangelie in de wereld 
- Dienen van de kerk in ambtelijke vergaderingen 
- Herderlijke zorg en opzicht over de leden 

Varianten dienstverband predikant 
- 1,0 fte (40 uur p/w) 
- 0,9 fte (36 uur p/w) 
- 0,8 fte (32 uur p/w) 
Deeltijdpredikant heeft voor- en nadelen. Minder uren 
heeft impact op de invulling van het ‘dienstwerk-pakket’. 

Muzikale praktijk in de Oude Kerk 
- Erediensten met gemeentezang, vocale en 

instrumentale muziek 
- Bijdragen Cantorij Oude Kerk 
- Bijdragen Oude Kerk Combo 
- Muzikale avonddiensten: Projectkoor met 

Evensongs, Cantatediensten en Avondmuziek 
- Klassieke kerkmuziek (Liedboek) en  

‘lichte’ kerkmuziek (Hemelhoog, anders) 

Varianten invulling kerkmuziek 
- Professionele cantor-organist 

Gemeentezang, Cantorij, muzikale avonddiensten 
Dienstverband bij PGZ 

- Amateur-organisten 
Begeleiding gemeentezang 
Vrijwilligersvergoeding 

- Combinatie amateur-organisten & dirigent(en) 
Begeleiding gemeentezang 
Projecten met Cantorij & Projectkoor 
Kleine aanstelling/projectmatig 

Scenario 1: Predikant 1,0 fte + kerkmusicus 0,1 fte (niet realistisch) 
Scenario 2: Predikant 0,9 fte + kerkmusicus 0,1 fte (bespreekbaar) 
Scenario 3: Predikant 0,8 fte + kerkmusicus junior 0,2 fte (haalbaar) 

 
 
Huidige situatie 2023 
 

 
Waar ligt voor u en voor jou 

het zwaartepunt bij  

tot 1 december 
 

tot 1 mei 
 

 aanstellen van (cantor-)organist? 
 

 beroepen van predikant? 1,0 fte predikantsplaats  
(40 uur) 

0,2 fte cantor-organist  
(7,6 uur) 

 
Reacties welkom! 
Vragen en suggesties vóór 5 februari naar scriba 
Ria Kamp: scriba@oudekerkgemeente.nl of naar 
voorzitter Jan-Kees Vos: 079-342 07 89 (’s avonds). 

Vervolg 
In februari 2023 kiest de kerkenraad een voorlopige 
richting. Daarna volgt terugkoppeling naar de 
gemeente met ruimte voor toelichting en vragen. 
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