
 
Protestantse Gemeente Lent - Nijmegen-Noord - Oosterhout - Ressen-Doornik 

De 4-plek 

zoekt per 1-8-2023 een 
  

ORGANIST of PIANIST (m/v) 

  
De 4-plek is een Protestantse gemeente in de Over-Betuwe, bestaande uit oude dorpen en 
nieuwbouwwijken. De 4-plek is een plek voor iedereen die op zoek is naar zingeving en verdieping. 
We houden elke zondag een eredienst en deze wordt afwisselend in onze kerken in Lent, Oosterhout 
en Ressen gevierd. In elk van deze kerken staat een eenklaviers orgel met aangehangen pedaal en 
een piano. Het orgel in Lent is een historisch instrument van de bouwer Kam (1855). In de 4-plek 
wordt een vaste orde van dienst gebruikt, maar is ook ruimte om te experimenten met nieuwe 
manieren van vieren. We zingen over het algemeen uit het ’Liedboek, Zingen en bidden in huis en 
kerk‘ (2013). Er is een cantorij die enkele keren per jaar meewerkt aan de erediensten. 
  
Vanwege het vertrek van één van de twee vaste organisten zijn wij op zoek naar een organist of 
pianist, die de begeleiding van de gemeentezang in ongeveer de helft van de diensten voor zijn of 
haar rekening wil nemen. Vanwege de beschikbaarheid van een piano en het feit dat onze orgels ook 
eenklaviers instrumenten zijn, denken we dat een organist of een pianist die bereid is zich het 
orgelspel eigen te maken, deze vacature goed zou kunnen vervullen. 
  
Wij vragen: 

• een organist of pianist die de gemeentezang begeleidt, en verder 
• de gemeente helpt bij het aanleren van onbekende en/of nieuwe liederen, 
• zal participeren in de commissie eredienst (ca. 5 vergaderingen per jaar), 
• en alert is op eventuele gebreken aan de orgels en, indien gewenst, hierover in contact gaat 

met de orgelbouwer, 
  
en bij voorkeur: 

• in bezit is van tenminste bevoegdheid III uitgegeven door de Protestantse Kerk in Nederland, 
of bereid is deze bevoegdheid te behalen, 

• de mogelijkheid heeft om als dirigent te functioneren voor onze cantorij. 
  
Wij bieden: 

• begeleiding door onze eigen organist; hij biedt aan om een rol te spelen in jouw 
ontwikkeling om te groeien naar de organist indien je nog weinig ervaring hebt bij het 
begeleiden in erediensten, 

• een opleidingsbudget, bijvoorbeeld voor pianisten die zich willen bekwamen in het orgelspel 
of lessen die voorbereiden op het behalen van bevoegdheid III, 

• studietijd op onze eigen drie orgels, 
• een vergoeding die we in overleg vaststellen; aanstelling en honorering volgens de Generale 

Regeling kerkmusici van de PKN behoort tot de mogelijkheden.  
  
Procedure 
De sollicitatiecommissie laat zich bijstaan door een professionele kerkmusicus. Tot de procedure 
hoort een presentatie van solo-orgelspel en begeleidingen van liederen uitgekozen door de 
sollicitatiecommissie.   
  
Nadere informatie bij de voorzitter van de sollicitatiecommissie en tevens onze organist Peter-Bram 
’t Hoen via de mail peter-bram.thoen@4-plek.nl of via telefoonnummer 024-6759259.  
Sollicitatie (motivatiebrief en muzikale CV) kunt u voor maandag 1-5-2023 sturen naar 
kerkelijkbureau@4-plek.nl betreffende sollicitatie organist. 

mailto:peter-bram.thoen@4-plek.nl
mailto:kerkelijkbureau@4-plek.nl

