
 
 

 

Vacatures Westerkerk 

In deze dienst vragen we aandacht voor de vacatures. Hieronder vindt u een overzicht. 

 

Ouderling-
kerkrentmeester 
(gebouwen) 

Als ouderling-kerkrentmeester gebouwen ben je samen met de ouderlingen-
kerkrentmeester gebouwen uit de andere wijken verantwoordelijk voor alle 
gebouwen van Hervormd Ermelo. Daarnaast ben je in de wijk aanspreekpunt 
voor zaken en activiteiten die te maken hebben met ons eigen gebouw. 

Diaken 
(twee vacatures) 

De diaconie heeft een brede taak binnen en buiten de kerk, zowel in als 
buiten Ermelo. Thema’s waarmee we ons bezighouden zijn armoede, 
eenzaamheid, hulpbehoevendheid, vreemdelingschap, gevangenschap, 
begraven van doden, zorg voor nabestaanden en ten slotte zorg voor de 
aarde. De diaconie komt vaak in actie als de officiële instanties geen hulp 
kunnen bieden. Meer info? Zie hervormd-ermelo.nl/diaconie/wie-zij-wij. 
We zoeken in ieder geval iemand met financiële kennis. 

Scriba Als scriba faciliteer je op diverse manieren het werk van de kerkenraad. Je 
bent o.a. verantwoordelijk voor de correspondentie, het voorbereiden en 
notuleren van de vergaderingen, het maken van een aantal roosters en 
aanspreekpunt binnen een buiten de kerkenraad. 

Muziekcoördinator De muziekcoördinator organiseert alles wat nodig is om de diensten op het 
gebied van de muziek vlekkeloos te laten verlopen. In overleg met 
kerkenraad, predikant, muzikanten en organisten regel je de muzikale 
invulling. 

Leden muziekteam 
 

In veel kerkdiensten zorgt een combo van muzikanten voor de muzikale 
begeleiding van een deel van de dienst. Het combo wordt wisselend 
samengesteld uit de leden van het muziekteam. Het aantal muzikanten is te 
klein om alle diensten goed te kunnen begeleiden. Maak je muziek en wil je 
meedraaien in dit team? Laat het weten! Je begint met meespelen op 
oefenavonden. Bij wederzijds enthousiasme speel je daarna mee in 
kerkdiensten. 

Organist De noodzaak van een goede organist behoeft geen uitleg. Op dit moment 
hebben we te weinig organisten voor begeleiding tijdens alle diensten.  

Geluidsteam Naast muzikanten hebben we elke zondag ook geluidstechnici nodig. Ben je 
enthousiast, leergierig en heb je affiniteit met muziek en techniek? Je bent 
van harte welkom in het geluidsteam.  

Hulpkoster Een team van hulpkosters faciliteert de kerkdiensten of andere 
bijeenkomsten tijdens vakanties of afwezigheid van de koster. Met name om 
de zomervakantie goed op te kunnen vangen, is er behoefte aan een extra 
hulpkoster. 

 

Interesse in één van deze vacatures, of weet je iemand die we kunnen benaderen? Na de dienst 

staan leden van de kerkenraad of een van de teams klaar om vragen te beantwoorden. Je kunt ook 

via onderstaande link later contact opnemen. 

 

Contactinformatie staat op hervormd-ermelo.nl/westerkerk/vacatures 
of scan de QR-code. 


