
 
 

Wil jij je inzetten voor de Brinkstraatkerk te Bennekom? 
 

de Brinkstraatkerk is op zoek naar een: 
 

ASSISTENT KOSTER/BEHEERDER  
 

We zoeken een enthousiaste medewerker die onze zondagse kerkdiensten en andere kerkelijke en niet 

kerkelijke bijeenkomsten in ons gemeentecentrum De Brink wil begeleiden en kan optreden als 

gastheer/gastvrouw. 

 

Dit ga je doen 

Als assistent koster/beheerder ben je in sterke mate het gezicht van de Brinkstraatkerk en ons 

gemeentecentrum De Brink. Je bent gastvrij, je kunt goed omgaan met bezoekers en je hebt van nature 

een dienstverlenende instelling. Je bent duidelijk en je kunt afgesproken regels handhaven. We 

verwachten een grote mate van zelfstandigheid, affiniteit met de huidige multimedia-systemen en een 

blijvende vernieuwingsinteresse. Het in gereedheid brengen en reinigen van de diverse ruimten behoort 

uiteraard tot de taken. Een volledige lijst aan werkzaamheden is terug te vinden in de 

functiebeschrijving koster/beheerder van de PKN: https://tinyurl.com/rw58vj8f  

 

Wat wij bieden 

Als assistent koster/beheerder werk je samen in een team met de koster/beheerder en nog een assistent 

koster/beheerder. We bieden je een oproepcontract met uren in overleg en een salaris conform de 

salarisvoorwaarderegeling van de Protestantse Kerk in Nederland. 

 

Wie zijn wij? 

Als gemeente van de Brinkstraatkerk ontmoeten wij elkaar vanuit ons geloof in God. Het hart van onze 

missie is: 

Brinkstraatkerk: samen vieren, samen geloven, samen doen 

Als Brinkstraatkerk houden we met alle generaties het geloof levend en ervaren we Gods 

liefde. Dit doen we in eigentijdse vieringen, zodat we naar het voorbeeld van zijn zoon 

Jezus Christus, geïnspireerd door de Geest, die liefde met hoofd, hart en handen dienstbaar 

kunnen maken voor de wereld. 

Toelichting 

De Brinkstraatkerk is een Gereformeerde Kerk. In onze geloofsbeleving is de dienst op zondag een 

belangrijke pijler met als leidraad ‘verbindend vieren met alle generaties’. De diensten kennen een 

gevarieerd karakter: eigentijds op jongeren gericht, met oog voor waardevolle bouwstenen uit de traditie 

en een gedegen exegese. De liturgie geven we eigentijds vorm met als doel de boodschap van het 

Evangelie naar het leven van nu te vertalen. We maken dan ook dankbaar gebruik van moderne media 

alsook diverse liedbundels, zoals het Nieuwe Liedboek en de bundel Hemelhoog. Op zondagmorgen 

komen wij samen om 10 uur. Eenmaal per maand is er om 11 uur een afzonderlijke NextGen-dienst in 

De Brink, door en voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Deze vieringen zijn in samenwerking met de 

Hervormde Gemeente (wijk Oost). Datzelfde geldt voor de avonddiensten. Deze vinden om de week om 

18.30 uur plaats, afwisselend in de Brinkstraatkerk of de Oude Kerk. 

 

Geïnteresseerd? 

Wil je meer informatie of wil je direct solliciteren? Neem contact op of stuur je sollicitatiebrief en CV 

naar André Kruijmer, lid CvK personeelszaken: 06 30098994 / andre.kruijmer@gmail.com 

https://tinyurl.com/rw58vj8f

