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De PG Alexanderkerk zoekt organist(e) 
 
De Protestantse Gemeente Alexanderkerk te Rotterdam zoekt per 1 januari 2022 een bevlogen 
organist(e) voor ongeveer 2 diensten per maand. In deze gemeente wordt het begeleiden van de 
samenzang en het (improviserend) orgelspel na de preek erg gewaardeerd. De vacature is ontstaan 
doordat een van de organisten een nieuwe stap in zijn carrière heeft kunnen maken. 
 
Wij zijn: 

 Een geloofsgemeenschap die zowel het begeleiden van de samenzang als het orgelspel na de 
preek waardeert en ervaart als aanvulling op de dienst. 

 Een gemeente waar ruimte is voor kinderen, jeugd en jongvolwassenen en volwassenen van alle 
leeftijden 

 Een kerk waar een open samenwerking is met predikanten, kerkelijk werker en kerkenraad 
 
De gemeente zingt voornamelijk liederen uit het Liedboek 2013, maar incidenteel ook andere 
liederen. De organisten bespelen in onderling overleg het orgel en/of de piano. Dit gebeurt in de 
reguliere dienst op zondagochtend, op de kerkelijke feestdagen en eventueel in rouw- en 
trouwdiensten.  
Het organistenrooster wordt in onderling overleg samengesteld. Wij zoeken een organist(e) die op de 
tweede, de vierde en in overleg de vijfde zondag van de maand de gemeente kan begeleiden. Voor 
het eerste kwartaal van 2022 is al een rooster gemaakt. 
 
Wij zoeken een bevlogen organist(e) voor 0,1 fte die 

 In bezit is van een bevoegdheidsverklaring niveau 2 of niveau 3 met een aantal jaren 
aantoonbare ervaring 

 Ervaring heeft met het begeleiden van de erediensten op orgel en bij gelegenheid op piano  

 Gevoel heeft voor de samenhang van tekst en muziek 

 Bij voorkeur in staat is te improviseren 

 Goed kan communiceren met predikanten 

 Naast de traditionele orgelmuziek ook aansprekende nieuwe muziek kan en wil spelen 

 Op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen op het gebied van kerkmuziek en dat met 
enthousiasme over kunnen dragen aan de gemeente. 

 
Wat bieden wij? 
Een aanstelling voor één jaar met een proeftijd van een maand. Inschaling en bezoldiging vindt plaats 
volgens de richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland. Na afloop en bij wederzijds  
tevredenheid is een vaste aanstelling mogelijk. 
 
Behoefte aan meer informatie? 
Stuur de vraag naar mevrouw P. de Jong, de scriba:  scriba@alexanderkerk.com  
 
Solliciteren? 
Dan ontvangen wij graag de cv en een motivatiebrief via het volgende contactadres: 
scriba@alexanderkerk.com ter attentie van mevrouw P. de Jong. Een proefspel is een onderdeel van 
de sollicitatie. Sluitingstermijn van de sollicitatie is 31 januari 2022. 
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