
De protestantse Gemeente Bilthoven, wijkgemeente Centrumkerk, vraagt een part time 

organist/pianist (M/V) 

In wijkgemeente Centrumkerk wordt, vanuit het geloof in Jezus Christus, het woord van God 

op eigentijdse wijze gepreekt. Wij zijn een gemeente die open, zichtbaar en gastvrij is voor 

alle mensen om ons heen en waar jong en oud zich thuis voelt. Op liturgisch gebied richten 

we ons ook op jongeren en zij die minder bij de gemeente betrokken zijn. Ons kerkgebouw 

staat in het centrum van Bilthoven en we willen dan ook kerk zijn voor het heel het dorp. Om 

dit te bereiken hebben we de laatste jaren verschillende activiteiten naar buiten toe 

ontplooid. Met de Julianaschool, die naast ons kerkgebouw is gelegen, hebben we een 

sterke band, ook op muzikaal gebied.  

 

Feiten over de Centrumkerk: 

De wijkgemeente heeft twee predikanten in dienst.  

Daarnaast is er een cantor/organist, een kamerkoor, een cantorij en een kindercantorij. 

Wij hebben een klein zalencentrum naast de kerk. 

Onze wijkgemeente telt circa 1500 leden. 

We streven naar bijdetijdse liturgieën en muziekvormen. 

In ons kerkgebouw bevindt zich een van Vulpen kerkorgel 

(http://www.orgelsite.nl/bilthoven-centrumkerk).  

Daarnaast staat er ook een Yamaha vleugel. 

 

Wat wij zoeken: 

-Enthousiaste organist/pianist. 

-Iemand die goed de gemeentezang kan begeleiden en zo nodig de begeleiding van de 

cantorij en kamerkoor voor zijn/haar rekening kan nemen. 

http://www.orgelsite.nl/bilthoven-centrumkerk


-Goede speelvaardigheid op orgel en piano. Deze vaardigheid is belangrijker dan opleiding. 

-Iemand die naast het meer klassieke kerk repertoire ook meer eigentijdse vormen van 

muziek speelt. 

 

Wat wij bieden: 

-Interessante (muzikale) werkomgeving, in samenwerking met predikanten, cantor/organist,  

een betrokken kerkenraad, dienstencommissies en schoolleiding.  

-beloning volgens de PKN-normering. 

-mogelijkheid tot extra inzet op bijzondere diensten en rouw- en trouwdiensten. 

-ideale mogelijkheid voor een conservatorium student om af te studeren.  

 

De sollicitatieprocedure: 

-we hebben een kleine selectiecommissie ingesteld 

-we zien uw reactie heel graag uiterlijk 10 december tegemoet 

-op 16 december vanaf 20.00uur worden geselecteerde kandidaten uitgenodigd voor een 

gesprek met de selectiecommissie, tevens wordt U dan verzocht om voor te spelen 

-meldt uw belangstelling middels schrijven of e mail aan Marieke de Kruijf, pa Julianalaan 44,    

Bilthoven, email adres Mariekedekruijf@ziggo.nl  

-voor vragen kunt u Marieke bereiken op telefoon 06-10532914 
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