
 

 

 

Als Nederlands Gereformeerde Kerk te Zwolle willen wij een levende kerk zijn. Een levende kerk 

bestaat uit levende mensen. Allemaal verschillende mensen, groot en klein, met verschillende gaven 

en talenten. Een kerk waar mensen zich met elkaar laten verbinden tot één geestelijk gebouw. Een 

geestelijk gebouw waarin we met één mond de lof van God bezingen. En daarvoor zijn wij op zoek 

naar:  

 

een organist/pianist 

 

Wat ga je doen?  

Samen met onze andere vaste organist/pianist begeleid je de samenzang in de kerkdiensten. Dit doe 

je op vlotte en enthousiaste wijze. Ook lever je je bijdrage aan en werk je samen met de 

muziekteams. Wij hebben twee muziekteams, welke samengesteld zijn uit betrokken zangers en  

musici vanuit de gemeente. De muziekteams worden ingezet voor de begeleiding van kinderliederen, 

opwekkingsliederen en andere, minder bekende liederen. Daarnaast adviseer je de 

muziekcoördinator vanuit je inhoudelijk kennis en kunde over ontwikkelmogelijkheden en 

verbeteringen van de muzikale begeleiding. Een proactieve houding wordt daarbij op prijs gesteld.  

 

Wat vragen wij? 

De Zuiderkerk is een kleine gemeente met een informele omgangsstijl. Dit maakt dat veel mogelijk is, 

maar eveneens dat er een grote mate van flexibiliteit van de musici gevraagd wordt. Je vindt het leuk 

om verschillende soorten liederen te begeleiden (o.a. Liedboek voor de Kerken, Liedboek 2013, ELB, 

Opwekking, Sela, kinderliederen). Je bent in staat om eigen voorspelen te bedenken en improvisatie 

gaat je goed af. Het is een pre als je beschikt over enige kennis van orgelbouw en het stemmen van 

tongwerken. Ook ben je in het bezit van een diploma Kerkmuziek III of heb je een vergelijkbaar 

niveau.   

 

Wat bieden wij? 

Wij bieden onze vaste organisten/pianisten een marktconforme vergoeding aan. Indien je 

woonachtig bent buiten Zwolle vergoeden we tevens je reiskosten.  

 

Voor meer informatie of vragen kun je terecht bij onze muziekcoördinator via 

muziekcoordinator@zuiderkerk.info of neem een kijkje op onze website: www.zuiderkerk.info.  
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