
Vacature web redacteur Hervormde Gemeente Ermelo 
 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en kerkelijk meelevende persoon met kennis en 

ervaring op het terrein van redactiewerk.  

 

Als web redacteur van de diaconie ben je verantwoordelijk voor het redactiewerk aan de 

website van de PKN Hervormde gemeente te Ermelo. De webredacteur is meelevend lid 

van de PKN Hervormde Gemeente Ermelo en heeft affiniteit met werk binnen de kerk 

 

Taken  

 redigeren en publiceren van teksten vanuit door de kerkenraad en gemeente 

aangeleverde tekst 

 monitoren van de kwaliteit van de website en actualiteit van de publicaties 

 beheren van de inhoud van de website in een CMS (Content Management System) 

 bewaken van de gebruiksvriendelijkheid van de website  

 (mede) vormgeven en bewaken van de huistijl en de richtlijnen wat betreft content 

 het onderhouden van de relatie met predikant, pastoraal werker, scriba, kerkenraad 

en andere betrokkenen in verband met het aanleveren van informatie  

 het doorvoeren van vernieuwingen in de informatievoorziening van de kerk  

 

De webredacteur moet rekening houden met een bepaalde tijdsinzet per week, die niet 

altijd op voorhand is te bepalen. Dit is afhankelijk van het aantal publicaties en 

actualisatie van de website. 

 

Vergaderingen 

De vergaderingen van de webredacteur bestaan uit de bespreking van inhoudelijke 

ontwikkelingen op het gebied van de techniek en communicatie van de website in de 

eigen wijk en bovenwijks. 

Een indicatie van het aantal vergaderingen is:   

 afstemming met webredacteuren van de andere gemeenten en centrale redactie 4x 

per jaar 

 

Werkveld van de webredactie 

Het werkveld van de webredacteur is het kerkenwerk van de wijkgemeente en voor: 

 de centrale webredacteur het werkveld van de Algemene Kerkenraad  

 de webredacteur van de diaconie het diaconale werkveld 

 de webredacteur van het Kerkbeheer de inzet op het werkveld van de 

Kerkrentmeesters 

De webredacteuren zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit en ontwikkeling 

van de website. 

 

 



 

Uitdaging 

Inzet als webredacteur biedt iemand: 

 een mooie kans om de eigen talenten uit te gaan proberen en vaardigheden in te 

zetten voor het werk van de kerk 

 verbreding en verdieping van kennis van maatschappelijke vraagstukken en de 

gelegenheid om hieraan bij te dragen  

 boeiende ervaringen en inspirerende contacten met actieve betrokken 

gemeenteleden, kerkenraad, vrijwilligers van diverse organisaties, leden van andere 

kerken en wijkgemeenten 

 

Heb je interesse in deze boeiende functie? Anne Douwe van der Meer vertelt je er graag 

meer over. Spreek hem gerust aan als je hem kent! Of mail of bel hem.  

Hij is bereikbaar via E-mail advandermeer@solcon.nl of telefonisch 0341-557234. 

 


