FUNCTIEPROFIEL STAFWERKER MUZIEK EN SAMENKOMSTEN

Titel van de functie
Stafwerker Muziek en Samenkomsten

Doel van de functie
Als Stafwerker Muziek en Samenkomsten vertaal je de visie van De Lichtboog naar de
concrete samenkomsten tot eer van God. Hiertoe werk je samen met de voorzitter van Team
Samenkomsten en ben je deel van dat team. Daarnaast stuur je de Muziekcommissie aan.
Met hen overzie je het hele reilen en zeilen van de muziek in De Lichtboog: je coacht musici,
verzorgt roosters, organiseert toerustingsmomenten, stimuleert en inspireert tot (nieuwe
vormen van) aanbidding (op zondag en doordeweeks).

Wat ga je doen (taakstelling)?
Als stafwerker Muziek en Samenkomsten heb je de onderstaande taken:
-

Je bent staflid (4 uur per week) - Je denkt mee over het geheel van de gemeente en
vertaalt de gezamenlijke prioriteiten naar het domein van Samenkomsten (hier in de
breedste zin van het woord, dus ook ondersteunend aan de ‘samenkomsten in de
wijken’ waar we op het moment over nadenken). De staf is voor deze stafwerker ook
de plek om zelf opgebouwd en bemoedigd te worden. Een plek om collega te zijn en
collegialiteit te ontvangen.

-

Je bent lid van Team Samenkomsten (4-8 uur per week) - Je werkt samen met de
voorzitter en de rest van het team om enerzijds de samenkomsten vorm te geven
vanuit de visie van De Lichtboog en anderzijds de wekelijkse (vaak heel praktische)
organisatie aan te sturen. Ook help je mee met de organisatie van ‘special events’ als
de Startzondag en de kerstperiode.

-

Je bent muziekwerker (8-12 uur per week) - Je gaat de gemeente voor in een
levenshouding van gebed en aanbidding. Je ontwikkelt een visie op muziek,
aanbidding en samenkomsten. Je coacht de Muziekcommissie, je trekt op met de
zangleiders, ziet toe dat alle muziekroosters gevuld zijn, doet audities met nieuwe
muzikanten, coacht jonge/nieuwe muzikanten, monitort het reilen en zeilen van de
muziekteams en stuurt zo nodig bij, zorgt voor goede instrumenten, zorgt dat alle
licenties en bladmuziek op orde zijn, bent vraagbaak vanuit de gemeente, verzorgt
training en geeft onderwijs over muziek en aanbidding.

Plaats in de organisatie
Als stafwerker:
•
•
•

Werk je onder de oudstenraad (werkgever).
Ben je deel van het stafteam en ontvangt daarin leiding van de voorzitter van de staf.
Werk je samen met de voorzitter van Team Samenkomsten en bent deel van dat
team.

•
•

Stuur je de Muziekcommissie aan.
Geef je indirect leiding aan tientallen vrijwilligers op het gebied van muziek en
samenkomsten.

Persoon en competenties
Wie ben je en wat kun je?
•
•

•

•

Lichtboger - Een overtuigd christen, lid van De Lichtboog en wonend in Houten of
omgeving (of bereid daar te komen wonen).
Muziek en liturgie - Je bent muzikant/zanger en hebt affiniteit met
(aanbiddings)muziek. Je bent je bewust van de brede muzikale voorkeuren die je
tegenkomt in de kerk en kunt daarin een balans vinden en richting wijzen. Je hebt
affiniteit met het nadenken over liturgie en liturgische vernieuwing.
Praktisch - Je kunt goed plannen en organiseren. Je stelt langetermijndoelen en
prioriteiten. Je zorgt dat de benodigde menskracht en middelen tijdig worden
vrijgemaakt om de gestelde doelen te kunnen bereiken.
Coach - Je kunt het werk delegeren aan de vele vrijwilligers met wie je samenwerkt.
Je kunt hen waar nodig coachen of ondersteunen in de uitvoering. Je kunt
vrijwilligers werven.

Omvang
De functieomvang bedraagt 0,5 fte, (flexibel inzetbaar.
Wij hanteren de arbeidsvoorwaarden conform Steunpunt Kerkenwerk.
Heb je interesse, neem dan contact op met Elleke Verkade (ellekevanvliet@gmail.com) of
Gerben Mol (g.mol@delichtboog.nl). Reacties voor maandag 5 oktober.

